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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saaJt 10.00'de toplanarak 
üç oturum yaptı* 

1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
Bütçe Kanun Tasarıları i e 1984 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeld İdareler Kesinhesap Kanun Tasarıla
rının 1(1/71118, 1/7119; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) (S. 
Sayıları : 3öl, 360, 381, 3W) görüşmelerine devam 
olundu. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Maliye ve Gümırük Bakanlığı 1986 Malî Yılı Büt
çeleri ile 1984 Mal Yılı Kesinhesapları ve, 

1986 'Mai Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 1 inci 
maddesti ve 'bağlı cetvelleri; 

Katbul edM. 
22 Aralık 1985 Pazar ,günü saat 10.00'da top

lanmak üzere bürleşime saat 19.50'de son verildi. 

Başkanveikili 
Sabahattin Eryurt 

Kâtip Üye . 
Kırklareli 

Cemal özbilen 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekffl Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğhı (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük MHlet Meclisinin 
52 nci 'Birleşimini açıyorum. 

Sayın mMtetvekilerii, nöbetçi olan kâtip üye ar
kadaşımız, cenaze münasebetiyle Samsun'a. gitme
lerdi ve henüz dönemediler, öteki kâtip üye arkada-

ısımıza haiber gönderdik, 10 - 15 dakika içinde gele
ceklerdir. O bakımdan, birleşime 15 daıkıilka ara ve
riyorum efendim^ 

Kapanımı Saati : 10.01 

»»••« 7,+„ 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.16 

BAŞKAN : Başkanvekttİ Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Yavuz Kdymen (Giresun) 

»HAjŞKAlN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
52 nci Birleşimimin İkincii Oturumunu açıyorum... 

CAHİT TUTUM ^Balıkesir) _ Sayın Başkan, 
İçtüzüğün 74 üncü maddesi gereğince söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Ne hususta Sayın Tutum? 
CAIKIT T U T O M (JBakkesk) — Bfendlim, Baş

kanlık tarafından, iki kanun tasarısı Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmiştir. Sosyal' içerikli olan 
<bu kanun tasarılarının Sağlık ve Sosyal îşler Ko-

632 — 



T. B. M. M. B : 5 2 

misyonuma da havale edilmesi gerekirken - bir zühul 
olduğu kanısındayız - yalnız Plan ve Bütçe Komis
yonuna havale edilmiştir. 

İçtüzüğün serdiği yetkiye dayanarak, hu iki ka
nun tasarısının Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna 
havali© edilmesinii ve orada da görülmesini jistür-
bam ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanüılkça tetkik edile
cektir., 

RIFAT IBAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başlkan, ben de tföz istiyorum; zapta geçsin efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt 

RİFAT BAYİAZIT (Kahramanmaraş) — Efen
dim, bu, 20 tantihıi ıgösterlimek suretiyle «Gelen kâ
ğıtlar» ıbülten'i dün öğleden 'sonra artkadaşlıarımıza 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kantin Ta
sarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları: 361, 360, 381, 382) (1) 

A) GELİR BÜTÇESİ 
BAŞKAN — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Büt

çeli idareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
Tasarılarının görüşmelerine devam ediyoruz. 

Programımıza göre, gelir bütçesi üzerindeki görüş
melere başlıyoruz; gelir bütçesi ile ilgili 2 nci mad
deyi dün okutmuştuk. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

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

Grupları adına söz alan sayın üyeler: ANAP 
Grubu adına Kadir Demir, Ünal Akkaya ve Metin 
Ataman; MDP Grubu adına Ebubekir Akay; SHP 
Grubu adına Ruşan Işın. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeler: 
Lehinde: İsmail Saruhan, ismail Üğdül, Nihat 

Türker. 
Aleyhinde: Vural Arıkan, Şeyhmus Bahçeci, Coş

kun Bayram, Günseli özkaya, Yılmaz ihsan Has-
türk, Mehmet Üner, Onura! Şeref Bozkurt. 

(1) 361, 360, 381 ve 382 S. Sayılı basmayanlar, 
9.12.1985 tarihli, 39 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 
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dağıtıldığı için, dün bunun üzerinde söz alma imkâ
nımız olmadı; 'ilk birleşimde söz almak zorunda 
kaldık. 

Bu, sosyal içerikli ilki kanun tasarlısının Plan ve 
Bütçe Komisyonuna havale edilmiş oMuğunu gör
dük; fakat bunların Sağlalk ve Sosyal Jşıler Komis
yonuna havale edilmesli gerekmektedir. Bu konuda, 
İçtüzüğün 74 üncü maddesinin son fıkrasına göre 
İtiraz ediyoruz; zabıtlara geçsin. Bu konu hakkında 
©aşkannk Divanı gerekeni yapsın; çünkü komisyon 
yukarıda toplanmış durumdadır ve müstaceien ka>-
rar verilmesi gerekmektedir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN.— Teşekkür ederim efendim; Başkanlık 
Divanı konuyu görüşecektir efendim. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Üzerinde: Türkân Turgut Arıkan, Hakkı Artuk-
arslan, Hasan Altay, Mustafa Murat Sökmenoğlu, 
Durmuş Fikri Sağlar, Selahattin Taflıoğlu, Reşit Ül
ker. 

ANAP Grubu adına, Sayın Kadir Demir, buyu
run efendim. (Alkışlar) 

ANAP GRUBU ÂDINA KADİR DEMİR (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1986 yılı 
gelir bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. Konuşmama .başlamadan önce, yüce Meclisin 
değerli üyelerini grubum ve şahsım adına en derin 
saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar yapılan mü
zakerelerde, 1986 malî yılı gider bütçeleri görüşül
müş olup, bugünkü görüşmelerimizde de. gelir büt
çesi üzerinde duracağız. 

Devletin iktisadî politikasıyla, vergiler arasında 
doğrudan bir ilişki olduğu şüphesizdir. Devletin za
rar eden yatırımlara girmemesi, iktisadî büyümede 
fertlerin teşebbüs gücünün esas alınması, devletin, 
tanzim ve teşvik edici bir rol oynamasından dolayı, 
devletin masrafları nispî olarak azalacak; böylece, 
aşırı vergilemeye gerek kalmayacak ve vatandaşa da
ha faydalı hizmet verme imkânı olacaktır. 

Grubumuz, görüş olarak hükümet programındaki 
vergilemede takip edilecek esasları şöylece belirlemiş
tir: Vergiler, sayıca az, basit ve kolay anlaşılır ol
malıdır. Bunun yanında, vatandaş vergisini öderken, 
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eziyet çekmemeli, kuyruklarda bekletilmemelidir. Ver
giler adil, genellikle herkesin kolaylıkla verebileceği 
nispetlerde olmalıdır. Vergiler, kurumlaşmayı ve yatı
rımları teşvik etmeli; tasarrufların ve yatırımların teş
vikinde, vergi muafiyeti ve kolaylıklarını önemli bir 
araç olarak kullanmalıdır. Vergileme, lüks tüketimi 
ve israfı azaltıcı ve önleyici yönde olmalı, kaynak 
israfına yol açmamalıdır. İhtilafların asgarî hadde 
indirilmesi ve vergi kaçaklarının azaltılmasını sağla
yıcı tedbirlerle birlikte, yeminli serbest muhasipliğin 
en kısa zamanda uygulamaya konulması gereklidir. 
Vergi sistemimiz reorganize edilmeli, otomasyon artı
rılarak, mevcut personelle daha etkin hizmet verilmesi 
sağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, 1986 malî yılı bütçesi ha
zırlanırken, gerekçesinde de belirtildiği üzere; bütçe 
giderlerinin, gerçek bütçe gelirleriyle ne ölçüde karşı
lanmasının hedef alındığını açıkça önplana çıkarmak; 
bütçe analiz tekniği bakımından uluslararası standart
lara uygun gelişme sağlamak, devlet borçlarının de
netimini açık bir suretle ortaya koymak amacıyla ilk 
defa bu yıl uygulanan yeni bir düzenleme ile iç ve 
dış borçlar, vadesi gelecek anapara geri ödemeleri 
bütçe dışına çıkarılmıştır, 

1986 yılı bütçe tasarısı, bir yandan enflasyonla 
mücadeleyi asıl amaç olarak belirlerken, diğer yandan 
da, yüzde 5 olarak programlanan büyüme hızını ger
çekleştirmeye yöneliktir. Bu bütçe ile hızlı bir yapısal 
değişim içinde bulunan ekonomimizde ulusal kaynak
ların en etkin ve verimli bir biçimde kullanılması 
sağlanarak, altyapının yenilenmesi ve geliştirilmesi, 
mal ve hizmet üretiminin artırılması, gelir dağılımı
nın iyileştirilmesi, sosyal adaletin yaygınlaştırılması, 
bölgesel dengesizliklerin giderilmesi ve devlet daire 
ve kurumlarının topluma sundukları hizmetlerin dü
zeyinin yükseltilmesi hedef alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, devlet tarafından görülen 
hizmetler alanındaki büyük boyutlu genişleme, kamu 
gelir ve harcamalarını da değiştirmiştir. Kamu gelir
lerinin, kamu harcamalarını karşılaması fonksiyonu 
yanında, diğer ekonomik etkileri de önemlidir. Bütçe
lerin, özellikle sağlam finansman kaynaklarına dayan
dırılması, üzerinde önemle durulması gereken bir ko
nudur. Devletin, üstlendiği ve üstlenmek zorunda kal
dığı görevleri yerine getirebilmesi için, yeterli gelir 
kaynağı bulması zorunludur. Bu itibarla, 1986 malî 
yılı konsolide bütçe gelirleri tahmin edilirken, Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1986 Yılı Programı, prog
ramda öngörülen ekonomik büyüme, dışalım büyük

lüğü, 1986'da beklenen fiyat artışları, vergi sistemimi
zin gelir elastikiyetleri, üretim - tüketim tahminleri, 
harcama bütçesinin büyüklükleri ve 1986 yılında idarî 
tedbirlerle yürürlükteki vergi kanunları göz önünde 
bulundurularak tahmin edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın bu bölümün
de biraz da bütçe rakamları üzerinde durmak istiyo
rum : Bilindiği gibi, konsolide bütçe gelirleri, genel 
bütçe gelirleri ve katma bütçe özgelirlerinden meyda
na gelmektedir. 1984 yılında 3 trilyon 558 milyar lira 
olarak gerçekleşen konsolide bütçe gelirlerinin, 1985 
yılında 4 trilyon 285 milyar lira olarak gerçekleşmesi 
beklenmektedir. 1986 yılı konsolide bütçe gelirlerinin 
ise, 1985 yılına göre yüzde 57,5 'lik bir artışla 6 tril
yon 750 milyar liraya ulaşması beklenmektedir. 

Genel bütçe gelirleri 1984 yılında 1 trilyon 298 
milyar lira iken, 1985 yılında 4 trilyon 175 milyar 
lira, 1986 yılında da 6 trilyon 600 milyar lira ola
rak gerçekleşmesi beklenmektedir. 1985 yılma göre 
1986 yılında öngörülen artış, yüzde 58,1 olmaktadır. 

Genel bütçe gelirleri içinde, vergi gelirleri, vergi 
dışı normal gelirler, özel gelirler ve fonlar bulunmak
tadır. Bunlardan 1984 yılında 2 trilyon 372 milyar 
lira olarak tahsil edilen vergi gelirlerinin, 1985 yılın
da yüzde 55,8 artışla 3 trilyon 695 milyar liraya, 
1986 yılında da yüzde 55,6 artışla 5 trilyon 750 mil
yar liraya ulaşması beklenmektedir. Bu durum, vergi 
idaresinin vergi toplama gayreti içinde bulunduğunun, 
aynı zamanda vergi kayıp ve kaçaklarının üstüne git
mekte olduğunun bir göstergesidir. 1986 yılında 5 tril
yon 750 milyar lira olarak öngörülen vergi gelirleri
nin 2 trilyon 800 milyar lirası Gelir ve Kurumlar 
Vergisinden oluşmaktadır. Gelirden alınan bu vergi
lerin vergi gelirleri içindeki payı yüzde 48,7 olmakta
dır. 1986 yılında Gelir Vergisinden 1 trilyon 750 
milyar lira, Kurumlar Vergisinden de 1 trilyon 50 
milyar lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmektedir. 
1985 yılına göre Gelir Vergisinde yüzde 37,8; Kurum
lar Vergisinde ise yüzde 94,4 oranında bir artış ön
görülmüştür. Gelirden alınan vergilerden sonra en 
büyük paya, 1 trilyon 825 milyar lira gelir beklentisi 
ile mal ve hizmetlerden alınan vergiler sahiptir. Da
hilde alınan Katma Değer Vergisi ile ek Katma De
ğer Vergisinin de bulunduğu bu grup, toplam vergi 
gelirleri içinde yüzde 31,7 oranında bir paya sahip
tir. 1986 yılında gelirden alman vergiler için 1985 yı
lında öngörülen artış oranının yüzde 87,2'sidir. 

Yeri gelmişken, 1985 yılında yürürlüğe giren Kat
ma Değer Vergisinden kısaca söz etmek istiyorum. 
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Katma Değer Vergisi Kanunu ile uygulanmakta olan 
8 tür vergi yürürlükten kaldırılmış, ülkemizde do
laylı vergiler alanında önemli bir reform gerçekleş
tirilmiştir. Katma Değer Vergisinin bir yıla yaklaşan 
uygulamaları sonucunda, vergi hâsılatı üzerinde ol
duğu gibi, diğer alanlarda da olumlu etkileri görül
müştür. Katma Değer Vergisi tahsilatı onbir aylık 
uygulama sonucu Bütçe Kanununda yer alan 762 
milyar liralık tahmin geçilerek 911 milyar 934 milyon 
iiraya_ ulaşmıştır. Yıl sonunda ise 1 trilyon lirayı aşa
cağı muhakkaktır. 

1985 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Katma Değer 
Vergisinin bütçe tahmini ile tahakkuk ve tahsilat mik
tarlarını burada arz etmek istiyorum. Dahilde alı
nan Katma Değer Vergisi bütçe tahmini: 250 milyar, 
tahakkuk 550 milyar 722 milyon, tahsilat 494 milyar 
667 milyon; ek Katma Değer Vergisi bütçe tahmini 
170 milyar, tahakkuk 131 milyar 290 milyon, tahsi
lat 94 milyar 607 milyon. îthalde alınan Katma De
ğer Vergisi; tahmin 362 milyar, tahakkuk 322 mil
yar 660 milyon, tahsilat 322 milyar 660 milyon. Top
lam olarak bütçe tahmini: 762 milyar, tahakkuk 1 
trilyon 9 milyar 672 milyon, tahsilat ise 911 milyar 
934 milyon. 

öngörülen vergi gelirleri tahmininin geçmiş yıl
lardaki vergi gelirlerinin artış seyri, yıllık programda 
öngörülen büyüme, ekonomide beklenen gelişmenin 
olumlu etkileri yanında, vergi gelirlerinin artırılması 
konusunda alınan idarî tedbirlerin, yaygın ve yoğun 
vergi denetimlerinin tahsilat üzerindeki müspet et
kileri ve vergi kanunlarında yapılan değişikliklerin 
kayıp ve kaçağı önleyici ve vergi hâsılatını artırıcı 
etkilerini göz önünde bulundurduğumuz takdirde ön
görülen tahminin gerçekleşeceğini belirtmek müm
kündür. 

Vergi dışı normal gelirlerde, 1984 yılında 280 mil
yar lira olarak gerçekleşen bu grup tahsilatının, 1985 
yılında yüzde 42,9'luk bir artışla 400 milyar liraya, 
1986 yılında da yüzde 87,5'lik bir artışla 750 milyar 
liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

özel gelirler ve fonlar: 

1985 yılında 80 milyar lira hâsılat beklenen bu 
gelir grubunun 1986 yılı bütçe tahmini 100 milyar 
liradır, öngörülen artış oranı ise yüzde 25'tir. 

Katma bütçe gelirleri: 
1985 yılında 110 milyar lira olarak gerçekleşmesi 

beklenen katma bütçeli kuruluşların özgelirlerinin 
1986 yılında yüzde 36,4'lük bir, artışla 150 milyar 
liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

— 655 
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Sonuç olarak, 1986 yılı gelir tahminlerinin ger
çeğe yakın bir biçimde yapılmaya çalışılmış bulun
duğunu belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, vergi ziyamı en az düzeye 
indirebilmek, bir taraftan, vergi sistemi içerisinde 
otokontrol getirmeye; diğer taraftan da, güçlü ve 
etkili bir denetim sistemi kurmaya bağlıdır. 

Ülkemizde vergi denetimi, hesap uzmanları, ma
liye müfettişleri, gelir kontrolörleri ve vergi kontrol 
memurları tarafından yürütülmektedir. Memleketimiz
de sadece 350 hesap uzmanı, 110 maliye müfettişi, 
372 gelir kontrolörü ve 1 347 adet vergi kontrol me
muru olmak üzere toplam 2 179 adet denetim elema
nı olduğu gerçeği kabul edilirse; bunlardan -maliye 
müfettişlerinde olduğu gibi- bir kısmının içe dönük 
teftişte bulunduğu dikkate alınırsa, Türkiye genelin
de teftiş yapan bu elemanların, mükellef bazında, 
tam anlamıyla etkili bir denetim yaptığını söylemek 
oldukça zordur. 

Bu itibarla, hükümetimiz, yapılan vergi denetim
lerinde geçmiş yıllardaki uygulamalardan farklı ola
rak yoğun ve yaygın denetime ağırlık vermiş, vergi 
idaresinde görevli personelin tamamına yakın bölü
müne, yapılan eğitim çalışmalarını müteakip, Vergi 
Usul Kanunu hükümleri uyarınca yoklama yetkisi 
verilmiş, tatil günleri ve gece saatlerini de içine ala
cak şekilde yaygın ve yoğun vergi denetimleri 10 
bini aşkın personelle ülke genelinde yürütülmüştür. 

Değerli milletvekilleri, vergi sistemleriyle ekono
mik ve sosyal yapı ve iktisadî kalkınma arasında 
yakın bir münasebet vardır. Bu sebeple, ekonomik ve 
sosyal yapının değişmesine paralel olarak vergi sis
teminin de modernleştirilmesi ve çağdaşlaşması gerek
mektedir. 

Malî politikaların en etkili aracı vergidir. Dola
yısıyla, ülkemizin ekonomik ve sosyal şartları göz 
önüne alınarak kalkınmaya uygun bir sistemin geliş
tirilmesi gereklidir. Aynı zamanda, enflasyonla etkili 
bir şekilde mücadele edilebilmesi, ekonomide bozu
lan dengenin tekrar kurulabilmesi, teşebbüs ve üre
tim gücünün artırılabilmesi ve gereksiz tüketimin 
kontrol altına alınabilmesi için verginin etkili bir araç 
olarak kullanılması gerekli görülmektedir. 

Bunun için, ülkemizde, değişik siyasî tablolar ne
deniyle yıllardan beri çıkarılamayan vergi kanunları, 
devletin âli menfaatleri için zoru başarmayı kendisi
ne şiar edinen ve doğru bildiği yolda olaylara cesa
retle yaklaşan hükümetimiz tarafından, hükümet prog
ramında belirtildiği şekilde ele alınmış; 213 sayılı 
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Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 2978 
sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun, 492 
sayılı Harçlar Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Ka
nunu, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu, 1319 sa
yılı Emlâk Vergisi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanunu, 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Ver
gisi Kanunu, 2380 sayılı Belediyelere ve il özel İda
relerine Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanun ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nunda Bazı Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanuna 
Bazı Hükümler Eklenmesi ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Eki 1 Sayılı Cetvele Yeni Kad
rolar Eklenmesi Hakkında 3239 sayılı Kanun 1.1.1986 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, toplam 
12 vergi kanununda değişiklik yapılarak, vergi siste
minin daha basit ve sade bir yapıya kavuşturulması 
sağlanmıştır. 

Yine, çıkarılan bu kanunla, vergide verim, mües-
siriyet ve adaletin sağlanması,. vergi güvenlik ve de
netimi ile ilgili müessese ve kaidelerin işler hale ge
tirilmesi hedef alınmıştır. 

Ayrıca, vergi uygulamasında kolaylık ve sadeliği 
sağlamak üzere, bazı bürokratik işlemler azaltılmak 
veya birleştirilmek suretiyle kaldırılmıştır. 

Yine, bu kanunla vergi idaresinin denetim gücü
nü büyük ölçüde artırmanın yanı sıra, mükelleflere 
yardımcı olacak olan ve 35 yıldır bir türlü düzenle-
nemeyen yeminli malî müşavirlik müessesesi ilk de
fa kanunî bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. İnanı
yoruz ki, vergi sistemimize hediye ettiğimiz yeminli 
malî müşavirlik müessesesi ile, hem mükellefler da
ha rahat işlerini gördürebiiecek, hem de vergi ge
lirlerinde büyük artışlara vesile olunacaktır. Yine 
inanıyoruz ki, yeminli malî müşavirlik müessesesinin 
yanında, iktisadî hayatımıza büyük katkısı olan ser
best muhasebecilik ve serbest malî müşavirlik mües
seselerinin de en kısa zamanda disiplin altına alın
ması gerekmektedir. 

Bu itibarla, Adalet Komisyonunda görüşülüp ka
bul edilmiş olan ve Plan ve Bütçe Komisyonunda bek
lemekte olan serbest muhasebecilik, serbest malî mü
şavirlik ve yeminli malî müşavirlik yasa tasarısının 
yeniden düzenlenerek kanunlaşması sağlanacaktır. Böy
lece, yıllardan beri sözü edilen, kamuoyunda büyük 
bir kitleyi yakından ilgilendiren yasa tasarısı, iki 
parça halinde de olsa, hükümet programımızda be
lirtildiği veçhile, kanunlaşmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak, vergi gelir
lerini artırmak üzere, vergi kayıp ve kaçaklarını ön
leyecek etkin bir denetim uygulanmalı, vergi siste
mi sadeleştirilerek kolay anlaşılır ve adil hale getiril
meli, Maliye mükellef ilişiklerini kolaylaştırıcı, bürok
ratik işlemleri azaltıcı tedbirler alınmalıdır. Vergi dai
relerinin daha etkin çalışabilmesi için, insangücü eği
timi ve otomasyon konularındaki çalışmalara ağırlık 
verilmelidir. Hepsinden önemlisi, kamu harcamaların
da azamî tasarrufa riayet edilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, bu düşüncelerle 1986 yılı 
gelir bütçemizin devletimize, hükümetimize ve mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Allah'tan di
ler, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Sayın Ünal Akkaya, buyurun efendim. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ÜNAL AKKAYA (Ço

rum) — Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer mil
letvekilleri; Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1986 yılı 
gelir bütçesi ile genel ve katma bütçeli idareler büt
çe kanun tasarıları üzerinde Anavatan Partisi Gru
bu adına görüşlerimi, benden Önce konuşan arkada
şımın bıraktığı yerden, dile getirdiği mevzulara müm
kün olduğu kadar tekrar değinmeden, açıklamaya ça
lışacağım. Bu vesileyle grubum ve şahsım adına he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Kıymetli milletvekilleri, bugün görüştüğümüz büt
çe, yani gelir bütçesi, en önemli bütçedir. Bakanlık
ların bütçe müzakerelerinde bir kısım arkadaşlarımız, 
ilgili bakanlığa ayrılan ödeneklerin kifayetsizliğinden 
sık sık bahsetmişlerdi. Gelir bütçesinin sıhhatli ol
ması, tahsilatın tahminlerin üzerine çıkartılması, tah
sislerin artırılmasını kolaylaştırır, yatırımların sıhhatli 
yürümesini temin eder, yeni yatırımlara olanak sağ
lar. önemli olan, geliri elde etmektir, bunun için de 
geliri elde edecek sistemin kurulması gerekir. 

Cumhuriyetimizin kurucusu ve banisi, büyük in
san Atatürk, ekonomi politikasıyla ilgili şöyle söyler: 
«Çalışmak umumî kanundur. İrat sahipleri, zenginler 
dahi bu kanundan hariç kalamazlar; mevcut serve
tini millî servetin ziyadeleşmesine yardım edecek su
rette kullanmalıdır. Bir zengin, bedenî çalışmadan va
reste kalabilir; fakat bu takdirde, faaliyetini, fikir ve 
meşguliyetini tercih etmelidir. Siyasî, askerî zaferler 
ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zafer
lerle taçlandırılmazlarsa husule gelen zafer devamlı 
olamaz, az zamanda söner.» 

636 — 



T. B. M. M. B : 52 

özet olarak, Atatürk» evvela ferdî teşebbüsün ko
runmasını ve desteklenmesini, demokratik rejimin ka
çınılmaz bir kuralı olarak görmektedir; sonra, ekono
mik kalkınmanın temelinde ferdî teşebbüs ve men
faatin bulunmasını bir kaide olarak kabul etmekte
dir; saniyen, devletin ekonomik faaliyetinin ferdî te
şebbüsü engelleme noktasına gelmesini istememekte
dir; salisen, ekonomik faaliyetine sınır çizilmesini 
hükümetlerin temel görevi saymaktadır; son olarak 
da, bu sınırın zaman içinde değişebileceğini kabul 
etmektedir. 

Bu Atatürkçü görüşleri programına bir dantela in
celiği ve zarifliğiyle işleyen Anavatan Partisi, prog
ram ve tüzüğüne uygun bir teori de oluşturmuştur. 
Anavatan teorisi olarak tarihe geçecek olan bu teo
riyi, sizlere bir nebze, Sayın Başbakanımın izniyle, 
anlatmaya çalışacağım. 

Anavatan teorisi, üç anametottan oluşmaktadır: 
Birincisi, ikna metodu; ikincisi, serbesti metodu; üçün
cüsü, ekonomi metodu, İkna metodu ve serbesti me
todu, bugünkü bütçemizi dolaylı ilgilendirdiği için 
değinmeyeceğim; ekonomi metodunun bir bölümün
den bahsetmeye çalışacağım. Bu bölüm, gelir bölümü
dür. Bu bölümde önemli olan konu, kazançların en 
adil usullerle vergilendirilmesi, kazançlardan en fazla 
devlet hissesi tahsilatıdır: Makro kazançtan makro 
devlet hissesi. Kazançların vergilendirilmesinde tes
pit edilen usullerin hassasiyetine özen gösterilerek, 
kazanç grafiği eğrisiyle, vergi grafiği eğrisinin yük
seklerde kesişmesini temin etmektir. Bu konu cezaî 
müeyyidelerle temin edilemez. 

Devletin gelirlerinin, sadece vergi gelirleri ola
rak değerlendirilmemesi gerekir. Vergi gelirleri ya
nında, mahallî idareler tevkifatları, sosyal güvenlik 
tevkifatları, fon kesintileri de devlet gelirleridir. Ver
gi kanunları bir bütündür; devletin gelirleri de bir 
kül olarak değerlendirilmelidir. Bütçelerin sağlıklı ol
ması için malî sistemin her yıl yeniden gözden geçi
rilmesi, gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Aksi tak
dirde, ekonominin sağlıklı olması mümkün değildir. 

Partimiz, iktidara geldiği tarihten itibaren bu ko
nu üzerine süratle gitmiş, geçen yıl çıkartılan maliye 
ile yakından ilgili 34 yasaya bu yıl da 13 yasa ilave 
edilmiştir. Çeşitli partilerin yıllarca vaat ettikleri, ken
dilerine oy vereceklere, iktidara geldikleri takdirde 
kaldırmaya söz verdikleri ve iktidar oldukları zaman 
da. unuttukları konulardaki kanunları, partimiz teker 
teker çıkarmıştır; piyasaya itimat getirilmiş, kazanç
ların meşrulaştırılması temin edilmiştir. 

2 2 . 1 2 . 1 9 8 5 O: 2 

I 11 Aralık 1985 tarihli ve 18955 sayılı Resmî Ga-
I zetede ilan edilen 3239 sayılı Bazı Vergi Kanunların

dı da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, maliye ka-
I inanlarının tamamına işlerlik temin etmiştir. 
I Kıymetli milletvekilleri, büyük insan Atatürk'ün 
I vergiler konusundaki sözlerini de sizlere bir defa ha-
I tırlatmak istiyorum. 
I Atatürk diyor ki, «Vatandaşa, Hazineye karşı yü-
I kümlülüğünün, en mühim vazifesi olduğunu anlat-
I mak için yorulmamak lazımdır. Vatandaş olan bir 
I insanın, devlet kurmuş bir topluluğa mensup bir fer-
I din, verginin kalkabileceği hakkında fikir edinmesi ve 
I buna sevk edilmesi, bu toplumun çökmesini ve dev-
I letin batmasını istemekle birdir. Askerlik, nasıl vata-
I nî bir vazife ise, vergi de vatandaşın mutlaka ye-
I rine getirmeye mecbur olduğu bir borçtur. İyi usul 
I ve iyi uygulamanın memnun edici neticelerini vatan-
I daş, hiçbir işte vergi mevzuu kadar hassasiyetle tak-
I dir etmez.» 

I Vergi, çeşitli şekillerde tarif edilmektedir; bir ta-
I nımı da, devletin kamu giderlerini karşılamak üzere, 
I kişilerden zora dayalı olarak ve karşılıksız aldığı pa-
I rasal değerlerdir. Tanımda izlendiği gibi, verginin 
I gerçek alınış sebebi, kamu giderlerini karşılamak-
I tır. Bu amacın yanında ekonomik ve sosyal amacı 
I da olmaktadır. 
I Vergi tanımına dikkat edersek iki özellik görürüz; 
I birincisi, zora dayalı olarak alınmasıdır. Nitekim, Ana-
I yasamızın 73 üncü maddesine göre, «Vergi, resim, 
I harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konu-
I hır, değiştirilir veya kaldırılır.» 

I İkinci özelliği, karşılıksız olmasıdır. 
I Günümüzde, vergiler para olarak alınmaktadır. 
I Tarih boyunca verginin mal veya hizmet şeklinde alın-
I dığı görülmüştür, örneğin, Türkiyemizde de Toprak 
I Mahsulleri Vergisi, buğday, arpa, fasulye şeklinde 
I mal olarak; Yol Vergisi ise, para ödeyemeyenlerin 
I yollarda çalıştırılması şeklinde uygulanmıştır. 
I Vergilerin konusunu genel olarak şu ekonomik 
I unsurlar oluşturur: Servet unsurları, üretim ve hiz-
I met gibi unsunlar ve gelir unsurları. Çeşitli üfflkele-
I rin bütçeleri üzerinde bir inceleme yaparsak, devlet 
I bütçelerinde önemli yer tutan vergi gelirlerinin durum-
I larında vasıtalı ve vasıtasız vergiler dengesinin, va-
I sıtalı vergiler lehine kaydığım görürüz. Nitekim, 
I Amerika Birleşik Devletleri de gelir vergisini polder 
I tipi harcama vergisi ile birlikte uygulama yoluna 

I' gitmiş ve tatbikatında başarı da elde etmiştir. İn
giltere de, Amerika Birleşik Devletlerinin elde etti-
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ği başarıdan sonra, harcama vergileri ile kontrol edi
len gelir vergisi sistemini uygulamaya çalışmaktadır. 

Hükümetimiz tarafından cesaretle getirilen ve yük
sek Meclisin en güzel şekle sokarak çıkarttığı Katma 
Değer Vergisi, bu, gelir seviyesi yüksek devletlerin 
tatbik ettiği sistemin ülkemizdeki uygulamasıdır. Ge
lir bölümünün vergiler ile ilgili sözlerimi burada 
noktalayarak, bir nebze de fonlardan bahsedece
ğim. 

Kurduğumuz fonlar ve bu fonların hitap ettiği 
sahalar, sosyal içeriklidir. Altyapı ve sosyal konular
daki devamlılık ve başarı, kurulan fonlar ile temin 
edilebilir. 

Bir kısım arkadaşlarımızın fon oluşmalarından 
dolayı şikâyetleri olmuş, fonların bütçe içine çekilmesi 
istenmiştir. 

Bütçe tekniği içinde bunun sağlanması mümkün
dür. Bütçede mevcut birtakım kaynakları alırsınız, 
fasıllar arasında aktarma yaparak, bu kaynakları be
lirli yerlere kaydırırsınız. Geçmişte, Toplu Konut 
Kanunu olmasına ve orada bütçenin belirli bir nis
petinin aktarılması hususunda amir hüküm bulun
masına rağmen, üç yılda ayrılan miktar, bir yılda ay
rılması gereken miktar kadar olamamıştır. Bu, fon 
ihdası sözkonusu olmasaydı, bugün de bütçe içinden 
yeteri kadar fon ayrılması sözkonusu olamazdı. 

Kuruluş ve işlerliğe kavuşturulmuş bulunan Top
lu Konut Fonu, Kamu Ortaklığı Fonu, Geliştirme ve 
Destekleme Fonu, Akaryakıt Tüketim Fonu, Savun
ma Sanayii Fonu, Tanıtma Fonu ne kadar başarılı 
ise, Vergi İdaresini Geliştirme Fonu da gelir bütçe
sindeki tahminlerin gerçekleşmesinde, hatta tahmin
lerin üzerinde tahakkuk etmesinde, diğer fonların 
başarısı ölçüsünde yardımcı olacaktır. 

Vergi gelirleri yanında, vergi dışı normal gelirlerin 
tahakkukunda emeği geçenlere de teşekkürü bir borç 
biliyoruz. 

özlemimiz, mükelleflerimizin, vergi dairelerinde, 
bankaların müşterilerine gösterdiği ilgi, alaka ve mua
meleyi görmesidir. Bu duygular içinde gelir bütçesinin 
hedefini aşacağına inanıyoruz. 

Kıymetli Maliye mensuplarının hizmetlerini tak
dir etmemek mümkün değildir. Başta Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakanı olmak üzere, bütün Maliye ve Güm
rük Teşkilatı ile, bağlı kuruluşlarının yönetici ve 
personeline huzurunuzda teşekkür eder, gelir bütçesi
nin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını di
ler, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkaya. 

Sayın Metin Ataman, buyurun. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Ataman müddetiniz 22 dakikadır efendim; 
ona göre toparlayınız. 

ANAP GRUBU ADINA METİN ATAMAN (İs
parta) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1986 
yılına ait gelir bütçesi üzerinde Anavatan Partisi 
Meclis Grubu adına görüşlerimizi açıklamak üzere 
huzurunuzdayım. Şahsım ve grubum adına yüce Mec
lisi saygılarla selamlarım. (ANAP sıralacından al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, ekonomik ilişkilerin büyük 
çapta gelişim göstermesi, buna bağlı olarak vergi ka
nunlarında değişiklikleri ve yeni düzenlemeleri ge
rektirdiğinden, herkesçe bilinen çağdaş anlamda vergi 
yasaları 1950 yılında getirilerek, bugünkü Türk vergi 
sisteminin temeli atılmıştır. Ne var ki, Türk vergi 
sisteminin temelini oluşturan Gelür Vergisi, Kurum
lar Vergisi ve vergi usul yasaları, uygulama dönem
lerinde, nasıl ki, ekonomik yapının ilerisinde bir ka
rakter taşmuşsa, 1950'li yılların sonunda Türkiye'de 
meydana gelen hızlı gelişmeler sonucunda, ekono
mik ve toplumsal değişikliklerin gerisinde kalmaya 
başlamıştır. O kadar ki, Türk vergi sistemi ile eko
nomik ve toplumsal yapı bir çelişki içine girmiş, gide
rek bu durum bir yandan devleti az gelişmişlikten 
kurtulma, iktisaden gelişmiş ülkeler düzeyine çıkar
ma ve gerek duyduğu yatırımları yapabilmek için, 
zorunlu gelir temininde önemli. ölçüde kaynak bul
ma niteliğinden yoksun kılmış, öte yandan ise, top
lumsal açıdan verginin adaleti sağlayıcı unsurunun 
işlememesine yol'açmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devletin eko
nomik ve toplumsal olaylara daha yoğun bir biçim
de eğildiği ve bu görevini yerine getirme zorunlulu
ğunu duyduğu 1960 yılından sonra ise, yatırımlar 
için finaınsal kaynak ihtiyacı, diğer gelir kaynakları 
yanında vergi gelirlerinin artırılmasını gerektirmiş; bu 
nedenle bir yandan vergi kanunlarında değişikliklere 
gidilerek muafiyet ve istisnalar daraltılmış, vergilendi
rilmeyen olaylar kapsam içine alınmış, öte yandan 
yeni vergi kanunları yürürlüğe konulmak suretiyle 
kaynak temini yoluna gidilmiştir. 

Vergi kanunlarında birtakım düzenlemelerin ya
pılması ve yeni vergi yasalarının getirilmesindeki amaç, 
devlete gelir temin etme yanında, yatırımların ölü 
alanlardan ulusal geliri artırıcı alanlara kaydırılma
sını sağlamak ve kalkınmayı gerçekleştirmede amaç 
olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, örneğin gayri-
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menkuller üzerine getirilen vergiler, ticarî ve sınaî 
gelişmelerin hızlı bir biçimde özellikle büyük kentler 
civarında yoğunlaşması sonucu, kırsal alandan kentle
re doğru akan dengesiz nüfus akımı ve diğer neden
lerle amacını gerçekleştirememiş, gayrimenkullere olan 
talep önlenemediği gibi, bu alanda yatırılan kaynak
lar hızlanarak artmış ve fiyatlar yükselmiştir. 

Sonuçta, Türk vergi sistemine katılan yeni vergiler 
ile var olan vergiler üzerindeki düzenlemeler, bir 
yandan sistemin birliğini bozarken, bir yandan da ye
ni vergi sorunları yaratmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de 
1979 malî yılı bütçe gerekçesinde, vergi sistemimiz
de yer alan 28 vergi, bir vergi anarşisi meydana ge
tirmiştir. Bunların hiçbirisi etkin ve verimli bir şekil
de uygulanamaz hale geldiğinden, 1970'li yıllarda Türk 
vergilendirme sisteminde bir bunalımın olduğu açık
tır. Bu bunalımı, 1977 -1979 yıllarındaki vergiden ka
çırma yüzdeleriyle açıklamak mümkündür, şöyle ki: 
1977 yılında vergiden kaçırma yüzdesi yüzde 52 iken, 
1978 yılında yüzde 37 artışla yüzde 89'a; 1979 yılın
da yüzde 40 artışla yüzde 92 oranına çıkmış bulun
maktadır. Bilhassa Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı dönemindeki siyasî istikrarsızlıklar, iş barışının 
bozulması ve anarşi gibi faktörlerin etkisiyle, Tür
kiye'de kalkınma hızı yavaşlamıştır: 1977 yılında 
yüzde 7,2 olan gayri safî millî hâsıla artış oranı, 
1978 yılında yüzde 4,2'ye; 1979 yılında yüzde 2'ye ve 
nihayet 1980 yılında yüzde 0,2'ye düşmüştür. Fert 
başına millî gelir ilk defa 1979 yılında gerilemiş ve 
enflasyon bu dönemde Türkiye'nin en önemli sorunu 
haline gelmiştir: 1977 yılında yüzde 24,1 olan fiyat 
artışları, 1978 yılında yüzde 52,6; 1979 yılında yüzde 
63,9 ve 1980 yılında ise yüzde 107,2'ye ulaşmıştır. 

Bu olumsuz göstergeler neticesinde, ihracat geri
lemiş, ithalat ve döviz darboğazına girilmiştir. Şu 
halde, Türkiye'nin ekonomik sancılarının, ağrılarının 
bir nedenini de burada aramak gerekir. 

Sayın milletvekilleri, aslında Türkiye'nin bugünü ve 
yarını için vergilendirme hukuku alanında yapılması 
gereken şey, köklü bir vergi reformudur. Memleketi
mizde vergi reformunun yapılması gerektiği seneler
ce söylenip, yazıldığı halde, siyasî iktidarların önün
de en güç engel ve en zor iş olarak görüldüğü, aynı 
zamanda da cesaret işi olduğundan gerçekleştirileme
diği hepimizce bilinmektedir, izah etmeye çalıştığım 
hazin tablo neticesinde, istikrarsızlığın ülkemize, mil
letimize büyük zararlar verdiği milletçe anlaşılmış, 
6 Kasım 1983 genel seçimlerinde Anavatan Partisi ezi
ci bir çoğunlukla işbaşına getirilmiştir. 

Biz inanıyoruz ki, Türk millî ekonomik yapısı
nın kurulmasında, ekonomimizin istikrarlı ve sağlam 
bir yapıya kavuşturulmasında, ele alınacak en önemli 
konulardan birisi vergi politikasıdır. 

tktidarımızca yürürlükten kaldırılan vergi yasaları 
arasında bulunan gider vergileri sistemi içinde yer 
alan İstihsal Vergisinin, sanayileşme hedefine ulaş
mayı ve dış ticaretimizi gerçekleştirmeyi güçlendiren 
yapısının temel bir değişikliğe tabi tutularak, çağımı
zın ekonomik, malî ve sosyal gereklerine uygun bir 
niteliğe kavuşturulması ikinci, üçüncü ve Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planlarında ilke olarak benim
senmiş ve bu konuda esas hedef olarak Katma De
ğer Vergisinin uygulamaya konulması amaçlanmıştır. 
Planların öngördüğü bu ilke uyarınca, 14 yıldan beri 
sözkonusu kanun çıkarılamamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Katma De
ğer Vergisinin 1.1.1986 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girmesiyle, Türkiye'de dolaylı vergiler alanında, Cum
huriyet döneminin en önemli reformu Anavatan Par
tisi Hükümetinin damgasını taşımaktadır. Aynca her 
sahada ciddî ve etkili reformlarıyla dikkatleri çeken, 
yıllarca halledilmemiş pek çok problemi iki senelik 
bir iktidar döneminde çözmeyi başaran değerli hü
kümetimiz nihayet kırk yıldır zihinlerde bulunan ve 
ekonomik hayatımızın en önemli kilometre taşını teş
kil eden yeminli malî müşavirlik konusunu da, Vergi 
Usul Kanununun bünyesinde çözmüş bulunmaktadır. 

Bundan yaklaşık iki ay önce Bazı Vergi Kanun
larında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı yüce Meclisimizce kabul edilerek kanunlaşmış, 
Türk vergi sistemindeki reformun tamamlanmış ol
masından dolayı Sayın özal Hükümetini şahsım ve 
grubum adına kutlamayı bir görev addederken, siz 
muhalefet partilerinin 1986 malî yılı bütçesi müzake
relerinde başından sonuna kadar bu başarıya karşı 
tepkilerinizi doğal karşılamaktayız; (ANAP sırala
rından alkışlar) 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Dolar 610 
lira oldu, dolar... 

METİN ATAMAN (Devamla) — Unutmamak 
gerekir kli, devlet, varlığının nedeni olan faaliyetleri
ni ancak harcama yaparak gerçekleştirebilir. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Muhalefete 
laf atmadan konuş. 

METÎN ATAMAN (Devamla) — Bu harcamaları 
gerçekleştirebilmek için de bugüne kadar vergiden 
daha uygun bir finansman aracı bulunamamıştır. 
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M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Ders alacağınızı 
düşünmüştük. 

METİN ATAMAN (Devamla) — Ancak, hükü
metimiz söz verdiği ve programında yer alan hizmet
leri gerçekleştirebilmek için artan kamu giderlerini, 
sadece Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisiyle karşı
lamanın mümkün olmadığı gerçeğinden hareketle, 
492 sayılı Harçlar Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi 
Kanunu, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu, 1319 sa
yılı Emlak Vergisi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanunu, 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Ver
gisi Kanunu, 2380 sayılı Belediyelere ve II özel ida
relerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Veril
mesi Hakkında Kanun, 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanunu, 2978 sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkın
da Kanun ve 213 sayılı Vergi Usul kanunlarında 
yapılmış olan değişikliklerle, gelir dağılımındaki den
gesizlikleri ve vergilemedeki adaletsizlikleri giderme, 
ücretliler üzerinde ağır vergi yükünü hafifletme, ka
mu harcamalarını sağlıklı kaynaklara dayandırma, 
vergi sistemine ekonomideki değişme ve gelişmeleri 
yakından izleyebilecek bir esneklik kazandırma, vergi 
kayıplarını önleme, yerel yönetimleri kendi özkay-
naklarına kavuşturma hedefleri! esas alınmıştır. Bu iti
barla hükümetimiz, seçim programında ifade edilen 
hususları hükümet programına alarak, bütün kesim
leri ve ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatında radi
kal değişiklikleri hızla uygulamaya koymuştur, koy
maya da devam edecektir. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Çağımızda devletin güçlenmesi, vergi müessese ve 
şuurunun güçlenmesiyle mümkün olabileceği cihetle, 
Alman şairi Novalis'in de dediği gibi, «insan devlete 
vergilerini, sevgilisine bir buket çiçek verir gibi öde
melidir» anlayışı ve bilinci içinde olan halkımızdan 
güç almaktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de 1986 
malî yılı bütçesinin gelir tahminleriyle ilgili görüşle
rimizi özet olarak ifade etmeye çalışacağım. 

1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tetkikin
den de görüleceği üzere, konsolide bütçe gelirleri 
toplamı 6 trilyon 750 milyar lira olarak tahmin edil
miş olup, bunun 5 trilyon 750 milyar liralık kısmı
nın vergi geliri ile karşılanması öngörülmektedir. Bi
lindiği üzere, sağlıklı bütçelerin esası, bütçe gider
lerinin vergi gelirleriyle karşılanan miktarının büyük
lüğüne bağlıdır. Bütçe hedeflerine ulaşabilmek ve bü
yüyen Türkiye idealine en iyi hizmeti yapabilmek, 
milletlimizin refahını temin edebilmek, gelir dağılı-

| mındaki adaletsizlikleri düzelterek, adil gelir dağılımı-
I na yönetebilmek bakımından, gelir tahminleri ve büt

çe gelirlerinin tamamına yakın bir rakamın vergi ge
lirlerinden sağlanmış olması, 1986 yılı bütçemizin ger
çekçiliğini ve ideal bir bütçe olma vasfını ortaya koy
maktadır. Vergi dışı normal gelirler grubunda, ku
rumlar hâsılatı ve devlet payları, devlet mallan ge
lirleri, faizler, tahvil ve ikrazlardan geri alınanlar, 
cezalar ile çeşitli gelirler yer almaktadır. 1985 yılın
da bu gruptan toplam 400 milyar lira hâsılat bek
lenmektedir. 1986 önerisi ise 750 milyar liradır. 

özel gelirler ve fonlar tahsilatı olarak 1985 yılın
da toplam 80 milyar lira beklenmektedir. 1986 yılı 
önerisi ise 100 milyar -liradır. 

1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile getiri
len konsolide bütçe gelirleri 6 trilyon 750 milyar lira
dır. Bunun 6 trilyon 600 milyar lirası genel bütçe 
gelirleri, 150 milyar lirası katma bütçe gelirleridir. 

Bu gelir bütçesi tahminleri, şişirilmiş rakamlar, 
gerçekleşmesi mümkün olmayan rakamlar değildir. 
Bütçeler bir yıl sonrası için ülkeyi ulaştırmak iste
nen ekonomik seviyenin bir belgesi ve göstergesidir. 
Millî gelirin belli bir bölümü kamuya tahsis edilece
ğine göre, millî gelirin önümüzdeki yıl hangi seviyeye 
ulaştırılabileceği bekleniyorsa, o bütçenin de belli bir 
yüzdenin altına düşürülemeyeceği kabul edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ataman, 5 dakikanız var; ona 
göre toparlayın efendim. 

METİN ATAMAN (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 

Bu izahatlar çerçevesinde, 1986 yılı bütçesini mem
leketimiz gerçeklerine en uygun şekilde hazırlayan sa
yın hükümetimize; etkili çalışmalarıyla katkılarda bu
lunan Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli üyele
rine grubum adına teşekkürü bir borç bilirim. 

I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1986 malî yıh 
I bütçeslinin bir istikrar bütçesi olması ve büyüme büt

çesi niteliği taşıması nedeniyle gerçekçi ve samimî bir 
bütçe olduğunu, bütçe gelirlerinin de abartılmış ol
madığını ifade ederek, 1986 malî yılı bütçesinin mem
leketimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dliler, yü
ce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataman. 
MDP Grubu adına Sayın Ebubekir Akay. (MDP 

I sıralarından alkışlar) 
I Buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA EBUBEKİR AKAY (Er-
| zurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1986 
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yılı gelir bütçesi üzerinde Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurları
nızda bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına yüce 
Meclisin siz değerli üyelerini saygı ile selamlarım. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, 1985 yılı gelir bütçesi 
üzerinde grubumuzun görüşlerini, geçen yıl bu kürsü
den bendeniz arz etmiştim. O görüşlerimizin ve. ileri 
sürdüğümüz fikirlerin hemen hepsi bir yıllık uygula
malarla doğrulanmış bulunuyor. Şimdi burada hu ko
nunun tartışmasına girmek istemiyoruz; öncelikle, 
önemli bir durumu ortaya koymak ve gözler önüne 
sermek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiyemizin anamese-
lesi, kaynak yetersizliğidir. Biz, millet olarak bu
nun sıkıntısını çekiyoruz. Bu kaynak yetersizliğini 
kendimize mazeret seçip, savunmaya geçmeye de 
gerek yoktur. Aslında kaynak yetersizliği, mevcut 
kaynakların değerlendirilmemesinden ileri gelmektedir. 
Mevcut kaynaklarımızı rasyonel, rantabl ve millî pro
düktivite esaslarına uygun olarak sevk edebiliyor mu
yuz? işte bu soruya müspet cevap vermemizin imkânı 

Geçen yıl da değindiğim gibi, endişelerimiz ger
çek olarak ortaya çıikmıştır. Zira, sağlam temellere 
dayandırılmadan hayali abartmalarla elde edilmek 
istenilen gelirler, 'belki kısa sürede başarı sağlayabi
lir; ancak uzun vadede kaynağı temelinden kaybet
mek mukadder olur. Günün şartlarına göre her yıl, 
bütçeyi dengede tutabilmek için, o da arkadan ko
şuşturmak sureliyle hemen bütün vergi kanunlarını 
değiştirmek ve yama yapmak zorunda kalan hükü
metlerin akibetleri malumdur. 

Muhterem milletvekilleri, gelir bütçesi görüşülür
ken hükümetin başvurduğu tedbirleri de ele alma
dan geçemeyeceğim. Bütçenin açık vermeden sağlam 
kaynaklara dayandırılması, grubumuzun temel «görüş
lerinden biridir. 

(Kalkınma hamlesi içinde çabalayan bir ülkeyiz. 
Bakınız, yetkililer bir tahmin yapıyor, «Türkiye, 1988 
yılında Avrupanın şu ülkesinin seviyesine, 1990'da 
Almanya seviyesine, 1995te Japonya seviyesine ge
lecek» deniliyor. Bunları dinledikçe inanasımız geli
yor. Ancak, bizim bu durum ve tutumumuzu izleyen
ler sinsice gülmekteler. Çünkü, acaba o yıllara gelin
diğinde, o ülkelerin seviyesi ne olacaktır? Görüyoruz 
ki, yapılan anlaşmalar, o ülkelerin teknolojilerinin 
eskimiş, günü geçmiş, hatta devamı olmayan bir 
transferi olmaktadır. Hiçbir zaman kendimize gelip, 
iyi bir planla hedef çizerek, o sayılan ülkelerden biri, 

şu tarihte, şu sektörde bizim seviyemize gelsin gibi 
bir çalışma içerisine giremiyoruz. {MDP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, yurt dışına beyin gücü 
veya işçi İhraç etmişiz; ürriidimizi onların getireceği 
dövize bağlamışız ve hatta kendi ihtiyacımız olan, 
eti, meyveyi sebzeyi ves&ir maddeleri İhraç ediyoruz, 
bunlara bel bağlıyoruz; bunun karşısında da hiçbir 
önlem aimryoruz, İsteyen istediğini yurda sokuyor. 
Ekonomimizin ihtiyacı olan bu dövizlerin yüzde 60'ı 
kaçak kürklere, makyaj malzemelerine, sigaraya, te
levizyona, videoya, elektronik cihaza yatırılması şek
linde ekonomimize öhı olarak giriyor. Ekonomimizin 
kalkınması için de dış borçlanmaya (girmekte devam 
etmekteyiz. Binb'ir türlü minnetle aldığımız borçları 
ödemek içki yeniden borç alma zorunda kalıyoruz, 
ödemeler dengesi açık veriyor. Ekonomiye ölü ola
rak 'giren bu değerler, sadece ekonomide değil, aynı 
zamanda toplumda da büyük yaralar açmaktadır. 

'Evet, şimdli denilebilir ki, «'Bunların gelir bütçe
siyle ne ilgisi var?» Çok yakından ilgisi var muhte
rem miiUötvekilleri. §ayet, oyuncaklar, lüzumsuz tü
ketim mallan ve 'günü geçmiş teknoloji yerine, yur
dumuza döviz girmiş olsaydı, daha sağlam teknoloji 
transfer etseydik, bugün ödemeler dengesi açık ver
mez, bütçe gelir kaynakları kazanır, kalkınma için 
daha Ifazk fabrika bacası tüttürülür, işsizliğe çare 
bulunur ve de enflasyon denilen canavar, toplumu
muzu bu derece sarsmazdı sayın milletvekilleri. 

Türkiyemizde bugün, ithal edilen elektronik ci
haz vesair tüketim maiarı parçalarıyla, tüketim mal
ları üretiyoruz. Bunların bedelleri, asgarî ücretle ça
lışan memur, işçi ve köylünün yıllık kazançlarına eşit. 
Bu mallan kim alıyor? Toplumda gelir düzeyi yük
sek olanlaır alıyor; bu da yüzde lOUar civarındadır. 
Toplumun refahı yüzde 10larla sağlanamaz. 'Refahı 
toplumumuzun 'tümüne yaymadığımız takdirde hu
zur ve güven sağlanamaz. Bu ölçüler dikkate alın
madığı takdirde ekonomide plansız uygulayacağımız 
her karar yanlış olur ve de başarı elde edilemez. 

Genel anlamıyla, bütçeler, bir tahminler manzu
mesidir. <Bu ırakamlann inşasında tahmin faktörü çok 
önemli iolı oynar. Bununla beraber mühim olan, tah
mini yaparken, gerçeğin en yakınım bulmak, asil ya
pıyı oluşturmaktır. Tahminleri yüksdk tutup, rakam-
lan şişirmenin hiçbir değeri yoktur; fakat ekono
mide 'büyük yaralar açar ve enflasyonu körükler. 

Sayın milefvekiıUeri, bütiee yapısı içerisinde üze-, 
rinde önemle durulması gereken konuların başında, 
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'bütçe gelirleri yer alır. Devlet bütçesi, genel bütçe 
gelirleriyle, katma bütçe gelirleri olarak iki ana grup- -
ta toplanır. Bu iki ana grup konsolide bütçeyi orta
ya çıkarır. Ayrıntılarına girmiyorum; dün Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı bütçesi görüşülürken sayın 
sözcüler vergi dilimlerini bütün ayrıntılarıyla birer 
'birer dile getirdiler. Bendeniz, kıymetli vakitlerinizi 
almadan, önemine binaen, devletin 'gelir kaynaklarını 
Iburada bir kalem halinde zikretmeden geçemeyece
ğim. 

Genel bütçe gelirleri, devletin 'bütçe çatısını oluş
turur. Bunlar da, vergi gelirleri, vergi dışı normal 
•gelirler ile, özel gelirler ve fonlardır. Konsolide büt
çe gelirleri tahsilat tahlili 1985 yılında 4 trilyon 285 
milyar iken; yüzde 57,5 artışla 6 trilyon 750 milyar 
Türk Lirasına yükselmiştir. Bunun 5 trilyon 750 
(milyar Türk Lirasının vergi gelirlerinden sağlanaca
ğı tahmin edilmiştir. Vergi dışı gelirler, fonlar dahil, 
1 trilyon civarındadır 

Gayri safi millî hâsıla içinde vergi payının yüzde 
1'3'e düşmesi, hükümetin zam yapmak suretiyle büt
çe açığını kapatmaya tevessül edeceğini göstermek
tedir Ancak, hükümet hem zam politikasını ve hem 
de yüksek oranda vergi politikasını şiddetle .sürdü
rüp uygularsa, 198!6 yılı özellikle köylü, çiftçi, me
mur, işçi ve emekli dul ve yetimler için çok daha zor 
olur. Özal Hükümetinin bu yükü altında ezilmiş bu
lunan bu toplumun, kendi tabirleriyle ortadirek (kün 
f eyekûn) olacağı ortadadır. 

Muhterem milletvekilleri, kısa bir süre önce yü
ce (Mecliste görüşülüp kesinleşen bazı vergi kanun
larında değişiklik yapan kanunun birçok hükümle
riyle, özellikle sosyal adalete ters düÇen yönüyle mu-
fcabık olmadığımızı, kanun yüce Meclisimizde görü
şülürken 'grubumuzun sayın sözcüleri dile getirmiş 
ve çeşitli önergelerimizle kanunu değiştirmek için 
çaba sarf etmiştik; ancak fikirde değil, parmak he
sabında muvaffak olamamıştık. Bunun tekrarına lü
zum görmüyorum. (MDP sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Ancak, Emlak Vergisinin 'belediyelere devriyle, 
maliyenin, bir kamburu sırtından attığı ortadadır. 
Yıllardan beri Maliyece uygulanan bu verginin, Ma
liye teşkilatına yükten başka bir şey olmadığı; şimdi 
İse belediyelerin bu yönden gelir sağlamak için tak
dir komisyonlarında pireyi deve yapıp, vatandaşın 
canına okuyacakları ortadadır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Maliye, 
vergi tahsilatına yeteri kadar önem vermediğini, büt

çede ı«Vergi ve Cezalar» bölümüne 100 milyar lira 
koymakla ispatlamıştır. Vergi tahsilatı kayda değer 
ölçüde düşmüş ve vergisi ödenmeyen gelir, tüketimi 
ve enflasyonu tahrik etmiştir. 

Enflasyonun başlıca sebeplerinden biri de bütçe 
açıklarıdır. Vergilerden sağlanan gelirlerin bütçe için
deki payının çok düşük olması ve 'tüm kamu yöne
timindeki israfın ve lüksün günden güne artması so
nucu, bütçe açıkları her gün biraz daha büyümüş, 
iç ve dış borçlanmaya gidilmiş ve bu durum da enf
lasyonu davet etmiştir. 

'Bütçe gelirleriyle gider tahminleri arasmdaM açık 
501 milyar Türk Lirası olarak bağlanmış bulunmak
tadır. Gelir tahminlerinin çok yüksek oluşu sebebiy
le, 1986 yılı bütçesi, durmadan yükselen enflasyon
la birlikte açık verecek ve açıkların da trilyonu ge
çeceği maalesef muhtemeldir. 

Değerli milletvekilleri, vergi cezalarından bahset
mişken, trafik cezalarına da değinmeden geçemeye
ceğim. Görüyoruz ki, 1986 yılı bütçesi bir cezalar 
bütçesi haline gelmiştir. Bütçenin, «Trafik Cezaları» 
bölümüne T5 milyar konulmuştur. Bu açıkça, hükü
metin, trafikçilerimize, «'Sen bu yıl bu kadar ceza 
kesmeye hazırlan ve sakın ha, bu noksan olmasın; 
çünkü, bütçe açık verir» şeklinde bir emir niteliğini 
taşımaktadır. 

'Sayın milletvekilleri, bundan böyle trafikçilerimi
zin keseceği cezaya bütün motorlu araç kullananların 
hazır olması lazımdır. Trafik idaremiz mecburen 15 
milyarı tamamlayana kadar ceza kesmeye devam ede
cektir. 

Muhterem milletvekilleri, bütçe uygulamalarında 
ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususları burada 
sıralamaya gerek görmüyorum; bu konular hepinizin 
malumudur : Bütçenin plan ilkelerine uygun olarak 
hazırlanması, bütçe sistematiğinin bozulmaması, büt
çe disiplinine uyulması, yatırımların ve hizmetlerin 
önem ve önceliği gibi prensiplere bağlı kalınmasıdır. 
Bunlara uyulduğuna inanıyoruz veya öyle olmasını 
'temenni ediyoruz. Bu bütçe tekniğine uyülduğu tak
dirde, çok eskiden başlayıp, son yıllarda iyice hızla
nan enflasyon canavarıyla baş etme imkânı olacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, bu konuyla ilgili 
olarak Sayın Başbakan bu kürsüden 19 Aralık 1983 
günü şöyle konuşmuşlardı1: {Hafızalarımızı tazeleme 
babından tekrarlamada yarar görüyorum) «Sösyal-
adaletçi politika uygulamalarında gelir dağılımını iyi
leştirmenin anahtarı, enflasyonun azaltılmasıdır. Enf-
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lasyon yüzde 10ların altına inmedikçe, gelir dağılı
mını düzeltemeyiz. Bu bakımdan, hakiki sosyalada-
let anlayışına sahip hükümetimizin ilk hedefi enf
lasyonla her ine pahasına olursa olsun mücadele et
mektir. Enflasyon dar ve sabit gelirimin, ortadireğin 
en büyük düşmanıdır. Enflasyon işçi, memur ve 
emeklinin her yıl aldığı ücre't artışlarını hayât paha
lılığı karşısında tesirsiz kılar. Gerçek satın alma gü
cünü düşürür, gelir dağılımını daha da bozuk hale 
getirir. Enflasyon karşısında esnaf, boşalan raflarını 
eskisi kadar dolduramaz, çiftçi tarlasını işlemekte, 
ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeker. Hükümeti
miz, enflasyonu aşağı seviyelere düşürmeye kararlı
dır. Hükümet olarak, hiçbir zaman enflasyonla mü
cadele politikamızdan taviz vermeyeceğiz. Çünkü, 
vereceğimiz her taviz, enflasyonun bir puan bile art
ması, ortadireğin aleyhinedir.» 

îşte bu sözler bu kürsüden iki yü önce ifade 
edilmiş; bütün vatandaşlarımızın yüreğine su serpil
miş ve yüce Meclisin içten alkışlarına mazhar olmuş
tu. Bu sözleri yine hepimiz alkışlıyoruz. Ancak, bun
ların sözde kalmasını değil, gerçekleşmesini görmek 
istiyoruz. Vatandaşların ağzına verilen yalancı em
zikte salbrı tükenmiştir. (MDP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

4 kişilik bir aile, asgarî ölçülerle, ötmeyecek ka
dar, etsiz, tatlısız, eğlencesiz, giyeceksiz olarak, ge
cekondu kirası dâhil olmak suretiyle 'bir ayda 100 
bin liraya bile geçimini zor temin etmektedir. 

Bugün soruyorum : Asgarî geçim ücreti olarak, 
bu memura, bu işçiye, aylık ücret ne ödüyoruz? Bak
kala, kasaba ve diğer esnafa yığılan borcunu ödeye
meyen bu ortadirek, sefalet içerisinde sürünmeye 
mahkûm edilmişlerdir. 

Sayın iktidar m'iHetveklleri, lütlfen, istirham edi
yorum; yörelerinizde mümkün değilse, Ankara'da 
ortadireğin içerisine girin ve sızlanmalarını dinleyi
niz. 

ERTUÖRUL GÖGKCN (Aydın) — Cesaret is
ter, yürek ister. 

EBÜBEKtR AKAY (Devamla) — Sayın özal'm 
da, bu kürsüden ortadireğe verdiği söz nerede kaldı? 
ı(MDP sıralarından alkışlar) 

AHMET ŞEVKET GEDİK (Adana) — Biz sö
zümüzü tutuyoruz. 

EBUBEKtR AKAY (Devamla) — Sayın millet-
vekili, çarşıya pazara çıkarsanız görürsünüz. 

AHMET $EVKET GEDÜK (Adana) — Her gün 
çıkıyoruz. 
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İSMAİL S A R U H A N (Ankara) — Vatandaş mem
nun; ama «iz memnun değilsiniz. 

EBUBEKÎR AKAY (Devamla) — Efendim, çok 
memnunuz, çok memnunuz halinizden. (ANAP sıra-
lanndan gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, görüyoruz... Burada, Türki
ye'nin bütçesi görüşülüyor, bu milletin bütçesi görü
şülüyor. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

BBUBEKîR AKAY (Devamla) — Maalesef, ik
tidar milletvekilleri yok burada. Ne konuşulduğu 
dinlenilmiyor; ancak parmağa sıra geldiğinde parmak 
kalkıyor. Böyle ik'tidar olmaz sayın milletvekilleri. 
(MDP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akay, Sayın Akay, lütfen siz 
konuşmanıza devam edin, lütfen karşılıklı konuşma
yalım, lütfen efendim. 

EBUBEKlıR AKAY (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, bu konu ile ilgili olarak 1986 yılında ücret
ler için öngörülen yüzde 30'luk artış ise, pek iç açıcı 
değildir. Zira, geçen yılki artıştan fazla enflasyonla 
gelen kabarık rakamlar, gerçekten insanı yanıltmak
tadır. Yani, bundan on yıl önceki yüzde 5'lik artışı 
bile karşılamaz hale gelmiştir. Bu mudur enflasyonla 
mücadele, bu mudur ortadirek üzerindeki enflasyonu 
azaltmak ve bu mudur sosyal adaleti sağlamak? 

Sayın milletvekilleri, 7,5 trilyonluk bir bütçe içe
risinde, yatırım giderleri tutarı 1,5 trilyon bile değil
dir. Yatırımlar iyi kanalize edilmediği, oranı artmadı
ğı ve üretim artırılmadığı sürece, enflasyonun önüne 
geçilmesi mümkün değildir muhterem milletvekilleri. 
Hayretle izliyoruz; enflasyon oranını aşağı çekmek 
için önemli yatırım ödeneklerini kısma yoluna gidil
mektedir. Bu, bizce yanlış bir politikadır. Hele Tür
kiye gibi, kalkınma hamlesi içerisinde olan bir ülkede 
tamamen hatalı bir yoldur. Görüyoruz ki, yatırım gi
derleriyle lojman yapımına ayrılan giderler, nerede 
ise başa baş gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, enflasyonla ilgili bu konuyu 
biraz daha açmaya çalışalım. Sayın Başbakanımız, 
ikinci basın toplantısında şunları söylüyordu: «istesek, 
memurun maaşını, işçinin maaşını, bırakın 1 misli, 10 
misli yükseltebiliriz. Topu topu, iki üç kamyon kâğıt 
ithal ederiz, parayı da basarız, bütün maaşları 10 mis
li yükseltiriz. Eğer para basarak zam yapılırsa, buna 
(Kaşıkla verip, kepçeyle almak) denir. Para basarak, 
göz boyayarak ekonomiyi idare etmek taraftarı de
ğiliz.» 
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Bu beyandan, Sayın Başbakanın para basımına kar
şı olduğunu ve yine, 20 Mart 1984 günü, gazetelerde 
çıkan beyanlarında, «Bir malı maliyetinin altında hal
ka sunabilmenin bazı şartları vardır. Devletin bütçe
sinden para vererek bir malı zararına satarsanız, bu
rada kaybeden yalnız millet olacaktır. Çünkü, zararı, 
devlet ancak para basarak karşılar. İhtiyaçtan fazla 
para basılması, enflasyonu hızlandırıcı tesir yapar» 
diyordu. Bu beyanda Sayın Başbakanımızın sübvan
siyona karşı olduğunu görüyoruz. Bu beyanlar karşı
sında, şimdi şu çarpık tabloyu sunmak istiyorum. 1982 
yılından, 1985 yılı Ekim ayma kadar dolaşımdaki pa
ra şu şekilde gelişiyor: 

1982 yılında 409 milyar 800 milyon Türk Lirası. 

1983 yılında 535 milyar 700 milyon Türk Lirası. 
1 yıldaki artış oranı yüzde 30,7. 

1984 yılında 761 milyar 100 milyon Türk Lirası ve 
yıllık artış yüzde 42,8. 

1985 yılının 4 Ekim tarihinde ise 1 trilyon 211 mil
yar lira. 1984 yılı sonuna göre, 9 aydaki artış miktarı 
işe yüzde 59,1. 

Burada bir noktayı vurgulamak istiyorum. Bizim 
ekonomimiz genel olarak dolara bağlı olduğundan, 
hükümetin iki yıllık icraatı içerisinde, sadece ödemeler 
dengesine 7 trilyonluk bir borç yükü eklenmiştir. Du
rumu şu şekilde sunmak istiyorum; bu bir gazete ma
kalesinde de açıklanmıştır: Sayın özal Hükümeti ik
tidara geldiğinde, 1 dolar 272 Türk Lirası idi. Türk Li
rası iki yılda yüzde 106 oranında değer kaybetti ve 
1 dolar 561 Türk Lirasını çoktan aşarak 600 Türk Lira
sına ulaştı. Sayın Başbakan, Türk Lirası ihtiyacının 
artmasını DÇM'ye bağlamak yerine, paramızın değer 
kaybı ile bir ilişki kursa, meselelere daha doğru bir 
teşhis konmuş olacaktır. 

Türkiye'nin 1983 yılı sonu itibariyle toplam borcu 
18 milyar 388 milyon dolardır; Türk Lirası olarak bu 
borcun karşılığı ise, 5 trilyon Türk Lirası idi. Şimdi, 
bu borç yükümüz 22 milyar dolara yükseldi. Bu bor
cun Türk Lirası ile ifadesi, 12 trilyon 343 milyar li
radır. Yani, iki yıl içinde borcumuz, maalesef, 5 tril
yondan 12 trilyona çıktığı ifade edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, iktidarda olanlar mazeret 
aramazlar ve yapamadıklarını başkalarına ya da baş
ka sebeplere bağlayamazlar. Sayın hükümet, evvela, 
önceki yıllardan aldığı hıza, sonra Katma Değer Ver-
sine -sanki KDV'yi uygulayan başka bir hükümetmiş 
gibi- daha sonraları da bir çıkış yolu olarak DÇM' 
lere ve bunlar da yetmiyormuş gibi, kuru fasulye ne
denlerine enflasyon yükselmesini bağlamasını bizler 
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çok yadırgıyoruz. Hükümet, bu sorunları çözmek için 
iş başında bulunuyor. 

Sayın milletvekilleri, geçen yıl da arz ettiğimiz 
üzere, bütçenin yüzde 80'inden fazlasını teşkil eden 
vergiler konusunda, birçok kanunu kaldırarak bün
yesine alan KDV Kanununa, hükümet kadar biz de 
önem veriyor ve gelir toplama yönünde yararlı bulu
yoruz. Hassasiyetimiz, Hazineye intikal edecek olan 
gelirlerin düşmeden, adil olarak uygulanmasını ve 
tahsilinin sağlanmasını bekliyoruz. Görüyoruz ki, 
vergi verme taraftarı olmayan ve vergi vermeye âlışa-
mayan birçok mükellef - Katma Değer Vergisi mak
buzu dipkoçanından kopya kâğıdı kaydırmak suretiyle 
binler, onbinler hanesini boşa çıkartmak üzere haksız 
kazanç sağlayanlar türediği gibi - tüketicinin sırtından 
havadan milyonlarca lira kazanmakta ve vergi yükü
nü, dürüst olarak ödeyen mükellefler çekmektedir. Bu 
konu üzerinde hassasiyetle durulup, gelir, teşkilatımız 
tarafından KDV makbuzları günün şartlarına göre 
ıslah edilmelidir. 

Geçen yıl da arz ettiğimiz gibi, bu konudaki endi
şelerimizde haklı çıktığımız ortadadır. Katma Değer 
Vergisine çok kapsamlı ve hazırlıksız başlanılmıştır. 
Gelir teşkilatının bu konudaki sıkıntılarını hep birlik
te gördük. Hükümet, uygulamayı yerleştirmek için 
çok sayıda tebliğ yayınlandı. Uygulayıcılar ve mükel
lefler yeterli derecede eğitilemedi, vatandaş aydınlatı
lamadı. Yazar kasalar ise çoğu mükellefe ve çoğu il
lerimize henüz ulaşamadı. İşin bu yanı bir tarafa, hü
kümet, enflasyonu yaslandıracak gerekçe ararken, 
yüzde 15 civarındaki artışın KDV'den ileri geldiğini 
iddia etmek zorunda kalmıştır. Hükümet bu beyanda 
iken, 10.12.1985 günü Sayın Başbakanımız, bütçenin 
tümü üzerindeki beyanlarında vergi reformundan bah
setmekte, bütün hazırlıksızlığa rağmen, kendi usulle
rini tatbik ederek, yani kafasını, gözünü yara yara 
Katma Değer Vergisinin yedi ay içerisinde oturduğu
nu ve şimdi o âllamelerin hiçbirisinden ses çıkmadığı
nı beyan etmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, hem Katma Değer Vergisi 
tuttu diye övüneceksin ve hem de enflasyonun yük
selmesini buna bağlayacaksın!.. (MDP sıralarından 
alkışlar) Biz de diyoruz ki, bütçe gelirlerini sağlam 
temellere dayandıracak ıslah çalışmalarının her zaman 
destekleyicisi ve takipçisi olacağız. Ancak, Katma De
ğer Vergisiyle kaldırılan diğer vergilerden elde edilen 
gelir miktarı nedir?.. Bu birleşme ve yeni düzenlemey
le elde edilmiş olan gelir ne kadardır?.. Bu farkın ne 
kadar olduğunu öğrenmek istiyoruz. 
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Burada- bir usul! konuyu vurgulamak istiyorum. 
Gerek Katma Değer Vergisi ve gerekse yüce Meclis
ten pek yakında geçen vergi paketi dolayısıyla, ne par
lamenter olarak bizler, ne uygulamada görevli olanlar 
ve ne de mükellefler, takip etmek imkânından yoksun 
bulunmaktadırlar. Çünkü, tasarı yüce Mecliste iken, 
tmıhailefetçe (kanun maddeleri üzeninde yapıcı olarak 
verilen değiştirme önergeleri'nazara alınmadığı cihet
le uygulamada çıkacak yüzde yüz yanlışların izalesi 
için çıkarılan tamimler, tebliğler, genelgeler, kanun
ların boylarını çok aşmakta ve tatbikatçılarla yüküm
lüler şaşkın bir durumda kalmaktadır. Bizim bildiği
miz, vergi hükümleri her yıl değiştirilemez. Batı ülke
lerde durum hiç de böyle değildir. Vergi hükmü, yeri
ne oturmalı ve devamlılık arz etmelidir. 

Sayın milletvekilleri, hükümetimizin olumlu bir gö
rüşü vardı; bu görüşü yakından izliyoruz. 2983 sayılı 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlan
dırılması Kanununa dayanılarak, hükümet, gelir or
taklığı senetleri ihraç etme yetkisine sahip kılınmıştır. 
Bu yetkiye dayanarak Boğaz Köprüsünün ve benzeri 
yerlere ait gelirlerini satışı bu senetlerle yapıldı. Vatan
daşın elinde aylak dolaşan birkısım gelir Hazineye 
transfer edilmiştir. Bunu memnuniyetle karşılamak ge
rekir. Ancak, uygulamadan doğan hataların da bu
lunduğunu arz etmek isteriz. Bütçeye bir ek gelir sağ
lanmasının iyi bir gelişme olduğunu arz etmiştim. Bu
nu daha da yansıtmak yerinde olacaktır. Vatandaşın 
elinde bulunan daha az tasarrufların da yatırımlara 
transfer edilebilmesi gibi, çalışmaların genişletilmesini 
arzu etmekteyiz. 

Bu tasarruf gelirlerinde gördüğümüz mahzurları 
da arz etmeden geçemeyeceğiz. Hükümet bu gelirleri, 
bir nevi iç istikraz şekline dönüştürmüştür. 1985 yılı 
içerisinde elde edilen bu gelirler, görüyoruz ki, yetişe-
meyen, kâfi gelmeyen ödeneklere aktarılarak kulla
nılmıştır. Oysaki amaç, birtakım yararlı yatırımlar ile 
yeni yatırımların kaynağım teşkil etmekti. Bu gidiş
ten bir an önce dönülmesini bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, gelir teşkilatımızın bir has
talığından yine bahsetmeden geçemeyeceğim. Maliye 
Bakanlığımız, mevcut kaynakları zorlayarak yine büt
çe gelirlerini oluşturmaya çalışmaktadır. Meslektaş
larım beni mahzur görsünler; her yıl bir malî paket 
yüce Meclisimize sunulur, bu konuda çok söz söyle
nir, «Bu, bir reformdur, malî idarenin reorganizasyo-
hudur» denir, ertesi yıl bu vergiler yeniden gelir... Bu 
mudur reform, bu mudur yeniden düzenleme?.. "* 

Bir gerçeği ben de dile getirmek istiyorum. Gerek * 
teoride ve gerekse pratikte devamlı söylenen şudur: 
Maliyenin topladığı vergiler kadar, vergi ziyaı veya 
vergi kaçakçılığı mevcuttur... Bunun üzerine nedense 
gidilemez. Bordro mahkûmlarıyla, vergisini dürüstçe 
ödeyenler yükü çekerler, öte yandan bazıları, çok ka
zandıkları halde vergiyi ya kaçırırlar veyahut da baş
kasına yansıtırlar. Bu da, bir fiyat artışı oluşturur. 
Bunların üzerine maalesef gidilmez.' Bu hastalık, yıl
lardan beri böyle devam edegelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın başından beri, 
hep enflasyon ve bunun nedenlerini dile getirmeye 
çalıştım. Ancak, hükümetin, enflasyon konusundaki 
yanlış teşhisini, bir süre önce kabul edilen vergi pake
tiyle kabul etmiş olduğunu memnuniyetle müşahede 
etmiş bulunmaktayız. Zira, eğer enflasyonu artıran 
unsur, hükümetin de kabul ettiği gibi, talep enflas
yonu ise, bizce, bunu önleyici en önemli ve etkili ted
bir, -para ve kredi politikaları, enflasyonla mücade
lede bir araç olmakla beraber - paranın tekrar ekono
mik devreye sokulmaması, yani mutlaka vergi yo
luyla alınmasıdır. Hükümetin bu konuda aldığı ted
bir, bizi doğrulamaktadır. Hepimizin malumları ol
duğu üzere, Türkiye'de halen vergi kaçağı vardır ve 
bunun süratle önlenmesi gerekmektedir. Eğer bu ka
çak, amaçlanan düzeyde önlenebilirse, köprü senedi 
veya baraj senedi satmaya da gerek kalmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, demin de arz etmiş olduğum 
gibi, kaçaklarını önlemek üzere dünyanın en mükem
mel kanununu bile çıkarsak, insan unsurunu ihmal et
tiğimiz takdirde, bu kanun her zaman raflarda kal
maya mahkûm olacaktır. O halde, insan unsuruna da 
gereken önem ve itinanın gösterilmesi bir zorunlu
luk olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca, gelir teşkilatının da yeniden örgütlenmesi 
şarttır. Bu konuda, Sayın Maliye Bakanımıza bir 
önerimiz olacaktır. Gelir teşkilatında -geçen yıl da 
arz ettiğim üzere - vergilerin denetimi ve incelenmesi 
gibi yetkilere sahip çok kıymetli hesap uzmanlarımız 
ve vergi kontrolörlerimiz vardır ve maalesef bunlar 
ayrı gruplar halinde görev yapmaktadırlar. Bu yetkili 
uzmanlarımız, merkezde istihdam edilmekte ve tan
zim edilen programlar gereğince, üçer aylık turneler
le taşraya gönderilmektedirler. Bu müddet zarfında 
o ilin ve ilçelerindeki mükelleflerin ancak yüzde üçü
nü denetleyebilmektedirler. Bu denetlemeyle vergi 
tahsilatı sağlanamadığı gibi, bir haylisi ide sabıkaya 
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kalmakta ve kaçakçılığın önlenmesine de imkân olma
maktadır. Bu konuda, bakanlığımızın yeni tedbirler 
ve uygulamalar getirmesi şarttır. 

Bu tedbirler cümlesinden olarak, örneğin; illerdeki 
gelir teşkilatının, bir an önce, defterdarlık bünyesinden 
çıkarılarak, hesap uzmanlarıyla, gelirler kontrolörleri 
ve vergi kontrol memurlarının, kurulacak olan gelir
ler bölge müdürlükleri bünyesinde istihdam edilmeleri 
çök yararlı olacaktır, öte yandan, ilçelerdeki gelir bi
rimlerinin de, mal müdürlükleri bünyesinden ayrı
larak, her ilçeye vergi müdürlüklerinin kurulması şart
tır. Mal müdürleri, gelir birimlerini aslî görevleri ya
nında munzam bir görev saymakta ve bunların üze
rine yeteri kadar eğilememektedirler. 

Verginin tarh, tahakkuk, tahsilat, takip, icra ve 
kovuşturma görevleriyle yükümlü olan gelirler per
soneline, bütçemizin oluşturulmasında feragatla ça
lışan bu elemanlarımıza, bakanlığımızca getirilecek 
kıstas üzerinden prim ödenmesi elzemdir. Gerçi bu 
konuda, kabul edilen 3239 sayılı Kanunla, Vergi Usul 
Kanununa eklenen maddeler dolayısıyla oluşturulan 
fondan, Maliye personeline belli imkânlar sağlanaca
ğını umuyor isek de, bizce bu imkânlar da yeterli de
ğildir. 

Ayrıca, personel mevzuatında emniyet, sağlık, tek
nik hizmet gibi sınıflar ihdas edilmişken, maalesef bir 
maliye sınıfı ihdas edilememiştir; bu da, çok üzücü 
bir durumdur. Vergi reformu bu değildir. Çünkü, ma
liye sınıfının,' tahsilatın artırılmasında, sabıkanın azal
masında ve de en büyük dert olan kaçakçılığın ön
lenmesinde büyük yararı olacaktır ve böylece bütçe
miz de zamlar ve cezalar bütçesi olmaktan kurtarıla
caktır değerli milletvekilleri. 

Gelirler teşkilatı, araştırıcı ve idare ile vergi mükel
leflerini yönlendirici bir fonksiyona kavuşturulmalı
dır. Bunun için yapılan seminerlerin daha da yaygın
laştırılması gerekmektedir. Seminerler broşürlerden 
daha yararlıdır. 

Çalışan personelin iyi seçilmesi ve .yetiştirildikten 
sonra göreve başlaması, bunun için maliye meslek 
okullarına yeterince önem verilmesi gerekir. Başka ku
ruluşlara geçmelerini veya yetişmiş uzmanlarımızın 
görevi terk edip, serbest çalışmalarını önlemek için her 
türlü özendirici önlemlerin alınması şarttır. 

Teftiş ve denetim yapan denetim kuruluşları ara
sındaki zıtlaşmaları giderici önlemler behemahal alın
malı ve çalışmaya teşvik edecek her türlü olumlu ted
birlerden kaçınılmamalıdır. 

Yukarıda da arz ettiğimiz gibi, çok geniş yetki
lerle donatılan ve güvenimiz sonsuz olan müfettiş, 

hesap uzmanı, gelirler kontrolörleri gibi kıymetli ele
manlarımız, diğer kamu görevlilerimizin sahip olduk
ları sosyal haklardan mahrum kalmışlardır. Bunların 
yolluk ve lojman ihtiyaçlarının günün şartlarına uy
gun olarak ayarlanması gerekmektedir. 

Vergi daireleri istihbarat açısından hiçbir teşkilat
lanmaya sahip değildir; rastgele bilgi ile yetinilmekte-
dir. Vergi dairesi, istihbarata sahip olamayınca, et
kenlik nasıl sağlanacaktır? Bakanlık bu konuya bir çö
züm getirmelidir. 

Değerli milletvekilleri, gelir bütçesinin milletimize, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığımıza hayırlı ve uğurlu 
olmasını Allah'tan diler, bütçeyi hazırlayan Maliye 
teşkilatı ve Plan ve Bütçe Komisyonuna teşekkür eder, 
grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akay. 
SHP Grubu adına Sayın Ruşan Işın, buyurun. 

(SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA RUŞAN IŞIN (Sivas) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hazinesiz Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına ait 1986 yılı gelir bütçesi 
üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini 
sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Evet, konuşmama, «Hazinesiz Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı» cümlesiyle başladım; çünkü, Hazinenin, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığından ayrılmasıyla, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı, tahsildarlık görevinin sı
nırları içerisinde kalmış ve topladığı gelirlerin nerele
re sarf edildiğinden, kasasında kaç kuruş parası ol
duğundan bihaber duruma düşürülmüştür. Bu da Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının toplayacağı devlet ge
lirlerini büyük ölçüde aksatmaktadır. Bu nedenle, kar
şımıza getirilmiş bulunan gelirler bütçesi, gerçek de
ğerlerin çok gerisinde olmasına rağmen, yine de yıl 
sonunda açık vermesi doğal olarak görülmektedir. 

Türk ekonomisinin sağlıklı bir yapıya kavuşturul
ması, öncelikle uygulanacak ekonomik politikadaki 
tercihlerin toplum yapısına önemle uygulanmasını ge
rektirmektedir. Bu anlamda konsolide devlet bütçesi
nin harcama, yatırım, transfer kalemlerinin terkibi ve 
birbirleri arasındaki oranlar çok önemli politik ter
cihler gerektirdiği gibi, bu bütçenin finansman kay
naklarının da terkibi ve büyüklükleri o denli önemli 
konulardır. 

Anavatan Partisi Hükümeti; bütçe, harcama, ya
ptırım, transfer ve gelirlerde bu bahsetmiş olduğumuz 

olayların çok gerisinde bir anlayışla bütçeyi bütçe ol
maktan çıkartmış, bütçe gelirlerini devlet denetim ve 
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kontrolünün dışında oluşturduğu fonlarla yok etmiş
tir. Âdeta bir fonlar hükümetiymiş gibi, kendisine gö
re toplum yapısından çok uzakta, sosyal adalet ilke
lerinden uzak, belli sermaye kesimlerine hizmet eden 
bir sistem oluşturmuştur. Bu sistem içerisinde devlet, 
gelir politikasını, bir siyasal politikaya dönüştürmüş
tür. Bunun ülkemize sağlayacağı hiçbir katkısı yok
tur. Ancak, yukarıda bahsettiğim gibi, belli sermaye 
gruplarına hizmet veren siyasal bir politika üretimi 
halini almıştır. Halbuki, devlet gelir politikası bir ta
raftan reel finans kaynağı açısından önemli olduğu 
kadar, bu politika ile amaçlanan sosyal adalet poli
tikası yaygın düşük gelir grupları açısından da önem 
taşımaktadır. 

(Konsolide bütçe gelirlerini bu görüşler ışığında in
celediğimizde aşağıdaki sonuçları elde etmekteyiz: 

1. 1981 yılından 1984 yılına kadar toplam bütçe 
gelirlerinin yüzde 81 ila yüzde 66'sı vergi gelirlerin
den oluşmaktadır. 

2. Yüzde itibariyle azalan vergi gelirlerinin 1981 
yılında yüzde 50,8'i, 1982'de yüzde 51,9'u, 1983'te 
yüzde 43'ü, 1984 yılında yüzde 37,6'sı gelir üzerinden 
alınan vergileri teşkil etmiştir. Rakamlardan da an
laşılacağı üzere, gelir üzerinden alınan vergilerin 
toplam konsolide bütçe gelirleri içerisindeki payı sü
rekli azalarak devam etmektedir. 

3. özellikle gelir üzerinden alman vergilerin 
önemli kısmı Gelir Vergisine ait bulunmaktadır. Bu
nun da oranı 1981 yılından 1984 yılına kadar yüzde 
31,9, yüzde 38,4, yüzde 34,1 ve nihayet yüzde 30 ora
nına düşerek devam ettiğini gözlemekteyiz. Bu oran
lar içerisinde Gelir Vergisini yüzde 70'in üzerindeki 
tutarının ücret geliri elde eden memur, işçi grubun
dan stopaj suretiyle kesilerek tahsil edildiğini dikkate 
alacak olursak, rakamların vergi yükü açısından ge
tirdiği çarpıklıklar daha rahat anlaşılabilecektir. 

4. Toplam bütçe gelirlerinin yüzde 1,5 civarında 
olan servet üzerinden alınan vergileri bir tarafa bı
rakacak olursak, toplam vergi gelirlerinin gelir üze
rinden alınan vergiler dışında kalan kısımlar ise, va
sıtalı vergiler grubunu oluşturmaktadır. Bunlar da, 
yaklaşık olarak konsolide bütçe' üzerindeki yüzde pay
ları 1981 yılından itibaren yüzde 28,8, yüzde 31, yüz
de 29,5, yüzde 27,8 rakamlarını teşkil etmektedir. 

Bu oranlardan hareket ederek konsolide bütçenin 
finansman kaynaklarının vergi gelirleri açısından ge
lişim ve yarattığı sorunları aşağıdaki biçimde özetle
mek mümkündür: 

1. Vergi gelirlerinin toplam bütçe gelirleri içeri
sindeki payı sürekli azalarak devam etmektedir. Bu 

açıdan bütçenin finans kaynaklarının ekonomik açı
dan sağlıklı temele dayandırılmadığıhı ve sürekli ola
rak vergi gelirleri payının azalması nedeniyle kötüleş
menin artarak devam ettiğini göstermektedir. 

2. Vergi gelirlerinin gelir üzerinden alınan Ge
lir Vergisinin büyük payı ile, vasıtalı vergiler grubu
nun tamamına yakını düşük gelir grubunu oluşturan 
memur, işçi, esnaf, çiftçiler tarafından ödendiğini in
kâr edemeyeceğimize göre, bütçenin finans yükünün 
bu grup üzerine yüklendiğini bu gelirler bütçesinde de 
açıkça görmekteyiz. 

Zaten işbaşına geldiği'günden bu güne kadar de
vamlı sermaye kesimini koruyan, buna karşın «orta-
direk» diye tabir edilen memur, işçi, emekli, esnaf ve 
çiftçi vatandaşlarımızın her geçen gün ezdirildiği, dev
let vergilerinin büyük bir bölümünün vasıtalı vergi
ler şekliyle bu kesimden tahsil edildiğini; ama bunu 
gizlemek için de sık, sık ortadireğin yanında olduğu
nu, onu güçlendireceğini iddia ederek uyutmaya ça
lışan Anavatan Partisi Hükümetinin devlet gelirlerin
deki politikası açık olarak ortaya çıkmıştır. 

Konsolide bütçe gelirlerini tetkik ettiğimizde, «Mal 
ve hizmetten alınan vergiler» bölümüyle ilgili vergileri 
kontrol ettiğimizde en yüksek rakamın, 875 milyar 
lira ile Katma Değer Vergisinde olduğunu görüyoruz. 
1985 yılma göre artış nispeti yüzde 94,4'tür. Bu vergi, 
gayri safî millî hâsılanın ancak yüzde 20'sinden isti
fade eden ve nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 
Anavatan Partisinin «Ortadirek» dediği, ama sosyal 
adalet ilkelerinde hiç dikkate almadığı, memur, işçi, 
esnaf, çiftçi vatandaşlarımızdan tahsil edilmektedir. 
Yine, 1986 yılı bütçesinde yer alan 1 trilyon 750 mil
yar liralık Gelir Vergisinin yüzde 70'inin de, memur, 
işçi gibi ücretli kesimden tahsil edildiği açık olarak 
bilinmektedir. Devlet gelirlerinin büyük bölümünün 
tabandaki fakir halktan tahsil edildiği bu şekilde or
taya çıkmaktadır. 

Bu durumda, hükümetin devamlı koruduğu, itha
lat ve ihracatta her türlü çıkar ve menfaati sağladığı, 
devlet döviz gelirlerini emrine tahsis ettiği sermâye 
kesiminin bütçe gelirlerine katkısı nerededir? Bu sos
yal adaletsizlik ne zamana kadar devam edecektir, 
hükümet bu sorumsuzca davranışın altından nasıl kal
kacaktır? 

Asgarî ücret ödediği vatandaşından dahi vergi ke
serek, devlet gelirlerine katkı sağladığı bu ortamda, hü
kümet, büyük gelir elde eden sermaye gruplarının 
vergilerinde, son çıkarttığı 3239 sayılı Yasa ile bu 
gruba daha büyük avantajlar sağlamaktan çekinme-
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mistir; işte böyle bir yapıya sahip gelir bütçesi üzerin
de konuşmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. 

İBRAHİM TURAN (Gümüşhane) — Üzülme 
canım, üzülme. 

'ROŞAN İŞIN ^Devamla) — Teşekkür ediyorum. 
(BAŞKAN — Sayın Turan, lütfen efendim. 
Sayın Işın, buyurun, devam edin efendim. 
ıRUŞAN IŞIN (Devamila) — Sayın üyeler, özet 

olarak konumun önemini ve çarpıklıklarım 1984 yı
lına kadar olan gelişmeleri 'itibariyle ortaya koyduk. 

1985 yılına gelindiğinde, bütçe gelinlerinin finans
manın önemli 'bir değişiklik getiren Katma Değer 

1 Vergisi 'Kanunu vergi sistemimize girmiş (bulundu. 
Katma Değer Vergisi Kanununun Meclîsimizde gö
rüşülmesi sırasında, modern bir vergi sistemi olîan 
'bu sisteme karşı olmadığımızı aşıkça ibu kürsüden 
ifade ederken; 'toplumun henüz bu sisteme ayak uy-
düramaıyacağını belirtmiş; üretici, sermaye kesimin, 
kaldırılan vergilerle mallın maliyetinde 'bir değişiklik 
yapmayacağını, 'bu nedenle de, bu süsbem'in maliyet 
enflasyonumu körükleyeceğini, tüm bunların sonu
cunda, bu vergi sisteminin de vergi sis'temimizdöki 
çarpıklıklar nedeniyle yozlaştırılacağımı, neticenin de 
tabandaki tüketici faikiir halka yansıyacağını (ifade 
etm'iş ve 'bunun sonucu toplum ve üretücü kesimin 
eğitiminden sonra zaman îçerisinde uygulamaya ge
çilmesini önermiştik. Ancak, her şeyde olduğu gibi, 
'burada da aceleciliğinle devam eden ANAP Hükü
meti, diğer işlerde olduğu gibi, 'bu uygulamayı da 
eline yüzüne 'bulaştırmış, toplumu, içinden çıkılmaz 
bir kargaşaya itmiştir. ıdSHP sıralarından alkışlar) 

Katma Değer Vergisi uygulaması, vasıtalı vergi
ler içinde, ileri yapıya salhiip vergileme teknikleriy
le ekonomik açıdan tercihli 'bir uygulamadır; me var 
ki, bu vergi sisltemi, ne den/İli iyi bir uygulama tek
niğine salhip olursa olsun, 'bu vergi de vasıtalı bir 
vergidir ve alt gelir grubu üzerinde, kıyaslamalı ola
rak, ağır vergi yükü getirmektedir. 

Dünyanın birçok ülkelerinde Katma Değer Ver
gisi sistemline geçildiğinde, gelir üzerinden alınan ver
gilerde, özelikle ücret geliri temin edenlerle esnaf 
ve küçük çiftçimin alt dilimler içinde yer alan ge-
IMerİnin, dalha düşük oranlarda vergilendirilmes'iy-
le, adi vergi yükü dağılımı sağlanmıştır. Gerek '1985 
yıllında ve gerekse yeni vergi kanunları değişikliği 
ile İbu açıdan hiçbir iyileştirme getirilmemiştir; ya
ni 1985 yılında da, alt gelir grubunum ilk vergi nis
peti yüzde 25, .son yapılan değişikliklerde de yine 
yüzde 25 olarak öngörülmüştür. Ücretlilere vergi 

iadesi sistemi, 'bu sorunu da ortadan kalıdınmamaık-
tadır. Vergi iade sistemlinin, hem veriliimeyen ilave üc
reti karşıladığımı söylemek ve hem de vergi yükümde
ki haksızlığı giderdiğimi ileri sürmek mümkün değil
dir. 

Ayrıca, yeni değişikliklerle, vergi iadesi sadece 
alt gelir gruplarına ait olmayacak ve inatta büyük 
gellıir elde edem kazanç sahipleri de daha fazla vergi 
iadesi alacaklardır. Bunu söylemekle, diğer kesimle
re vergi iadesi yapılmasına karşı değiliz; ancak ge
lir 'vergisi ve vasıtalı vergilerin ağırlığı altında ezi
len düşük gelir gruplarıma, daha düşük oranda ge
lir vergisi uygulaması yapılarak adaletsizliğin gildferil-
meslinden yanayız. 3239 sayılı Bazı Vergi Kanunla
rında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda, men
kul sermaye iratlarından ve devlet gelir, ortaklığı se
netleri gelirlerinden 'büyük gelir elde eden irat sahip
leri, devlet vergi gelirlerime iştirak etmezken, asgarî 
ücretten gelir vergisi alınmasının hangi adalet ölçü
süne uyduğunun 'bu kürsüden açıklanmasını is ter
dim. 

Tüm İbu iyileştirmelerin yapılabilmesi, her şey
den önce kesinti yoluyla alınan vergiler dışımda ka
lan ve beyan üzerine alınan vergilerim sağlıklı allı-
nabilmesiyle mümkün 'bulunmaktadır. Bunun için de, 
vergi kanunlarını sürekli değiştirmek veya ağır ceza 
hükümleri getirmekle bu mümkün olamayacaktır. 
Her şeyden önce, vergi kanunlarının yazıldığı haliy
le uygulanabilmesi önem arz etmektedir. Yıllardır, 
ciddî bir araştırma yapılmamış olmakla birilikte, iner 
vatandaşın da gözleyip 'anlayabildiği gibi, beyan üze
rine alınan vergiler gerçeği yansıtmamaktadır. Herkes 
bildiği glibi kanunları uygulayacak ve vereceği ver
gileri ayarlayacaksa, o zaman bu kanunların hüküm
lerine ne gerek var? O halde, kanunların muhteva
sı kadar, bu kanunları uygulayacak teşkilatın da 
organize, adil, etkili ve mevzuata yeterince ve gere
ğince vakıf olması gerekmektedir. 

Sayın üyeler, maliye teşkilatı öteden beri eko
nominin gelişen yapısına ayak uyduracak şekilde 
kendisini organize edememiştir ve geliştirememiştir. 
1985 yıllında yapılan çalışmalarla ilgili gözlemlerimiz, 

-konuşmamın gelecek kısımlarımda dama teferruatlı 
açıklandığında görülecektir ki, ımaliye teşkilatı 'hâlâ 
gelişmelerin çok gerisinde seyretmektedir. 

Katma Değer Vergisi yürürlüğe girdiğinde, bu Ka
nunun uygulamasını yapacak geniş bir örgütlenme 
mevcut değildi. Alelacele, sıradan memurlardan az 
sayıda görevlendirmeler yapıldı. Eritilmemiş bu sınırlı 
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sayıdaki memurların çalışmaları acaba birtakım yan
lışlıklara sebep olmamış mıdır? Ayrıca, bilgi ve 
yeteneği üst seviyede olması gereken bu personelin 
üstlendiği gece ve gündüz ağır çalışma şartları kar
şısında, kendilerine anlamlı bir ücret ödemesi de ya
pılabilmiş midir; bildiğimiz kadarıyla cüzi bir mik
tar ücret ödenmesinden dolayı da maliye memurları 
arasında ikilik yaratılmamış mıdır? Vergi konusun
da, müdüründen memuruna kadar, herkes içeride ve 
dışarıda çalışma gayretindedir. Hem de, yeni eleman
larla takviye edilmeyen taşra teşkilatları, vergi me
murları, m az sayıda elemanla büyük bir çalışma içine 
girmişler ve maliyeye hizmet vermeye çalışmışlardır. 
Katma Değer Vergisi Kanununda bir fon kuruldu, 
bu fonla gerektiğinde araç - gereç temin edilecek ve 
maliye memurlarına ek ödeme yapılabilecekti, ne ol
du; soruyoruz şimdi Maliye Bakanına, bu konu ile 
ilgili maliye teşkilatına kaç araç satın alınmıştır, ka
rayolu güzergâhından gelip geçen yolcu otobüslerini 
ve yük kamyonlarını gece ve gündüz kontrol eden 
bu elemanlar, acaba Maliye Bakanlığına ait araçlar
la mı görev yerine götürülmüşlerdir ve mesai biti
minde oradan tekrar bakanlığın araçlarıyla mı alın
mışlardır, yoksa bu memurlar görev yerlerine, görev 
yapabilmek için, Ahmet'in Mehmet'in araçlarıyla mı 
gitmişlerdir? Böyle bir görev anlayışı ile bu memur
lar nasıl görev yapacaklardır? Maliye memurlarına 
bu fondan ek ödeme yapılacaktı, kaç para ödediniz? 
Uygulaması hem yetersiz oldu ve hem de içerideki 
ile dışarıdaki personel arasında ikilik yaratmaktan 
başka ne fayda elde edildi? Bu yetersiz organizasyon 
ve personel yönetimi, sağlıklı bir çalışmayı sağlamak
tan uzak bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, bakanlık merkez teşkilatı da, her 
yıl devlet muhasebe kayıtlarından alınan, klasik yön
temlerle sıralanmış vergi tahsilat kayıtlarından başka, 
ayrıntılı, bilimsel ve teknik hiçbir dokümanı bugüne 
kadar Meclisimize sunmuş değillerdir. Bugün kamu
oyunda ve basında yazılanların dışında, bakanlık teş
kilatı, araştırma yaparak gerekli bulguları ortaya 
koymuş değildir. Bu konuda şunları sıralayabiliriz : 

1. Her kesim için vergi kanunlarının öngördüğü 
vergi potansiyeli nedir; ciddî bir araştırmaya bağlı 
olarak bilinmemektedir. 

2. Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarında, çok 
sayıda istisna hükümler yer almaktadır. Bunların bir 
kısmı sosyal içeriklidir; ancak çok büyük ve önemli 
kısmı ise, yatırım indirimi, ihracatı teşvik, yatırımları 
teşvik niteliğinde hükümlerdir. Bu hükümlerin uygu

lanması ile ekonomiye katkı karşılığında, vergi kay
bı bakımından yarar hesabı hakkında hiçbir araş
tırma ve doküman mevcut değildir. Büyük iş kesim
lerine verilen bu istisna tavizlerin maliyetini mutla
ka hesaplamak gerekmektedir. Bu nitelikteki vergi 
kayıp ve kaçağının hesabı ve Meclisimizin denetimi
ne tabi olması, ciddî sorunlardan birisidir. Bu neden
le, masa başında hesap yapan bir maliye teşkilatının, 
çağdaş yapıda yeniden organize edilmesi gerekmek
tedir. 

Sayın üyeler, bu bakanlığın idarî ve denetim teş
kilatlan yetenekli bürokratları bünyesinde toplamış; 
ancak, teşkilat içerisindeki birimler, unvan ve yetki
lerin birimler arasında kullanılması konusunda çıkan 
kargaşalıklar nedeniyle, iyi bir organizasyondan yok
sun bir hale düşürülmüştür. 

Bakanlığın, 1986 yılı bütçe kanun tasarısını ince
lediğimizde üzücü sonuçlar görmekteyiz. Maliye mü
fettişlerinin sayısı kaç tanedir, kesin olarak bilmiyo
rum. Sayın bakanın maliye müfettişleri sayısını bu 
kürsüden açıklamasını dilerken, buradaki tabloyu 
tetkik ettiğimizde, bu müfettişlerin 98 tane vergi inr 
celemesi yaptıklarını, sayısı 10 - 11 civarında da resmî 
daire teftişi ile cevaplı rapor yazdığını görüyoruz. 
Maliye müfettişlerinin aynı raporda yetkilerini tetkik 
ettiğimizde, Türkiye'yi her yönüyle denetleme ve tef
tişe sahip olduklarını, bu yetkilerin kanunla kendile
rine verildiğini görüyoruz; ama bir yıl içerisinde 
yapılan tüm işi gördüğümüzde de üzüntülerimizi giz
lemeye imkân bulamıyoruz; çünkü yapılan bu 98 ta
ne vergi incelemesinde ne kadarlık matrah incelen
miştir, ne kadarlık vergi kaçakçılığı tespit edilmiştir, 
sayın bakanlık, sunulan hizmet gerekçesinde bunu 
açıklamaya dahi lüzum görmemiştir. Akla gelen her 
türlü yetki ve salahiyetlerle donatılmış bulunan ma
liye müfettişlerinin 1985 yılında sunmuş bulunduk
ları hizmet üretimi, bizce yeterli ve tatmin edici bu
lunmamıştır. 

Yine, 900'ün üzerinde kadrosu bulunan hesap uz
manlarının, 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarı
sında, yaptıkları incelemeleri, hizmet gerekçelerinde 
tetkik ettiğimizde, 3 194 adet beyannameli mükellef 
ve 520 adleıt stopaj incelemesi yapmış 'bulundukla
rımı görüyoruz. İncelenen beyannaımelıi mülkelleflerin 
beyan ettiği toplam kazanç 76 milyar diken, incele
me 'Sonunda 98 miyar iraMc bir farkın gizlendi
ğini tespit etmişlerdir. Bu durum gösteriyor ki, be
yannameli vergi müfceMefilerinde kaçakçılık oranı 
yüzde 100'ün üzerindedir. 
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'Ne var iki, Türkiye'deki 'beyannaımeılli vergi mü- I 
kelîeflerinin sayısı 1 mlil'yon 200 binin üzerinde iken, I 
bir yıl içerisinde incelenen mükellef sayısı 3 194'tür. I 
Bu sayıyı çok yetersiz buluyor ve vefgi mükellef- I 
lerinin her yi asgarî yüzide 25'e yakın bir kısmının I 
incelenmesli suretiyle vergi gelirlerinin kontrol al- I 
tına alınmasında fayda ımüiabaza ediyoruz. I 

Sayiiları 900'ün üzerlinıde dan hesap uzmanları- I 
nın, ibir yida yapltıkları 3 194 adet inceleme sayısı- I 
m yetersiz ve beyannameli vergi (mükellefi inceleme I 
oranının Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1986 Malî' I 
Yılı Bütçe Kanunu Hizmet Gerekçesinde yeterli bir I 
hizmetmiş. gibi sunulmasını da gülünç buluyoruz. I 

IDeğerli mliılleltJvdkli'llerii, Yüce Meclise sunulan hiz
met gerekçeleriyle ilgili kiıtalhın 24 üncü sayfasımda, I 
Hesap Uzmanları Kuruluyla ilgili olarak 2 milyar 
493 miiyon 110 'bin Türk Lirası ödenek taleibinde I 
bulunulduğu ve bu .tutarın 2 milyar 322 milyon 515 
bin fasının personel güdierlıeni ve yolukları, bakliye
sinin ise diğer harcama kademlerine ait olduğu açık
lanmıştır. Mailiye müfettişlerinin ödenekleri neden 
açılklanmamışıtıır? Hesap uzmıanliannınkıi açıklanır
ken, bu husus, bu hizmet gerekçesinde neden- saklı 
'bırakılmıştır, buna da bir anlam veremedik. 

Yine aynı hizmet gerekçesiyle ilgili kitabın 28 inci 
sayfasında, 1985 yılı İçerisinde yapılan incelemeler- I 
den ıbuhınan matrah farkının 98 milyar 422 milyon 
320 ıbin Türk (Lirası olduğu açıklanmıştır. Bu ka- I 
dar büyük farkı 'tespit eden kurulun, personel 'gider- I 
Deri ve yollukları liçin ayrılan rakamları da tatmin 
edici değildik 

Açıklanan 'hizmet gerekçesinde, Gelirler Genel Mü-
dürlüğlüine bağlı gelirler konrollörl'erinin çalışmaiarıy-
lla ilgili herhangi bk bilgi ve hizmet açıklamasında 
'bulunu'lmamışıtır. Acaba, bu kısımdaki personelin 
durumu nedir? Sayın 'hakanın, gelirler kontrolörleri
nin sayısının, yaptıkları inceleme sayısının ve bulu- I 
nan matrah farklarının, bakanlığın bir ünitesi olarak I 
bu hiamet eetlvelinde yer almamasının nedenlerini 
laçıMamasında, Genel Kurula bilgi vermesinde fay- I 
da mülalhalza ediyoruz.; Acaba ıbu ünite görevlileri, I 
igöitevlerini fiilen yapalbiltai'şler midir? 

İSaym üyeler, raporda dikkatlimizi çeken bir hu
sus da, müfettişlerce yapılan 98 adet vergi incele- I 
mesi ve hesap uzmanlarınca yapılan 3 194 adet ver- I 
©i incelemesiyle (Gelirler kontrolörleri tarafından ya
pılan inceleme miktarları belMImediği için bu hu
susta bir şey söyleyemiyorum; ama sayın bakanın I 
açıklamasından /sonra bu konudaki düışünceleriimi- | 
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zi de ortaya koyabiliniz; ancak, sonucu değiştirmeye
ceğinden emin olduğum için açık söylüyorum) kaç 
adet Kurumlar Vergisi mükellefinin incelemesinin 
yapıldığı, kaç adet eshamlı şirketin vergi inceleme
sinin yapıldığı kaç adet 'birinci sınıf vergi mükellefi ince
lemesinin yapıldığı ve yine kaç adet lilfciinci sınıf vergti 
mükellefi incelemesinin yapıldığı açıklanmamıştır. 
öyle tahmin ediyoruz ki, yapılan 'incelemelerin an
cak yüzde 2'si Kurumlar Vergisine tabi kuruluşlara 
ait, yüzde 10'u eshamlı şirket kuruluşlarına ait, yüz
de 30'u birinci sınıf vergi mükelleflerine ait, geriye 
kalan yüzde 4'8'ıi ise ikinci sınıf vergi (mükellefleri
nle aittir. Bu da gösteriyor ki, maliyenin vergi in
celemesindeki muhatabı, daima tüketiciyle karşı kar
şıya kalan, aracı diye tabir ettiğimiz ticarî kuruluş
lardır. Hükümetin, ticarî kazançlar üzerindeki kont
rolü yetersiz -ve hatta hiç yok denecek kadar azdır. 
Bu da, hükümetin özellikle spekülatif kazanca yö
nelik sermaye kesimiyle yan yana olmasından kay
naklanmaktadır. Ne var ki, KDV konusunda tüketici 
kontrol altında itutulacak, vergi iadeleri ile, ilgili tü
ketici ile küçük esnaf karşı karş-ıya getirilecek, ver
gi i linoelemelerinidıe küçük esnaf daima dikkate alı
nacak, ancak ıgayri salfi millî hâsılanın yüzde 80'ini 
'alan, sayıları gülünç derecede düşük birkaç holding 
ve sermaye sahibi vergi incelemelerinin dışında tu
tulacaktır. Bu mudur hükümetin sosyal adalet fan
la yışı? 

Üretim çıkışta kontrol altında tutulduğu sürece, 
en alt kademedeki tüketiciye kadar kontrolü müm
kündür. Ancak her ne hikmetse hükümet 'bu uygu-
lıamalan yapmaktan daima kaçınmaktadır. 

Sayın üyeler, öyle görünüyor ki 198'Ğ yık içeri
sinde yukarıda değindiğimiz çarpıklıklar sürüp gide
cektir ve biz burada her yıl bütçeyi tartışırken olay
ların esasına (girme imkânımız hep sınırlı kalacak; 
görebildiğimiz ve hissettiğimiz hususları: dile getir
mekten öteye gitmeyecektir. Buna engel olabilmek 
için, Maliye Bakanlığı bütçesi hazırlanırken, araştır
malara dayalı verileri içeren geniş dokümanların 
Meclisimize sunulmasında mutlaka gerek vardır. 
Vergi kanunlarının etkin bir şekilde uygulana/bilme
si için, tüm önlemler (alınmadığı müddetçe, gerçekçi 
bir bütçe politikası uygulaması da mümkün ojma-
yacakfcj-. Çünkü halen konsolide 1985 bütçe açığı 
1 (trilyon liranın üzerindedir. Her ne kadar sayın ba
kanımız 400 küsur milyar lira bütçe açığından bah
setmiş işe de, iktisadî teşekküller arasındaki aktar
malar farkı, ıgeçen yıl bütçesinde tek taraflı iş-
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lenımeık suretiyle, bütçe açığının dışında tutulmaya 
çalışıtaış; bu nedenle hükümetin gizlemeye çalıştı
ğı hu ra!kam!îar dikkate alındığında, bütçe açığının 
1 trilyon İranın üzerinde olduğu da rahatça görüle
cektir. 

Diğer taraftan, 'bütçede ödeneği konmuş, ancak 
yapılması gerçekleşmemıiş yatırımlardaki fark dikka
te alınacak olursa, bu açık daha da büyüyecektir. 
1985 yılı yatırım gerçekleşmesi ancak yüzde 38 civa
rında kalmıştır. Yüzde 62 yatınm harcamasının dik
kate alınmadığı «bir bütçe açığı ile, 1985 yılını ger
çek değerlileri dışında ortaya koyuyoruz. Bu açıkları 
Merkez Bankası kaynağı ille karşıladığımız müddet
çe enflasyonu aşağı çökme olanağı bulunamaz. 

Bütçe açığını karşilayacak emisyon, bankalar ara
cılığı ile daha 'büyük parasal üç hacim yaratmakta 
ve enflasyonu körüklemektedir. Ayrıca bütçe gelir
leri yetersizliği Ibütçeden karşılanan yatırım kaynak
larını da sınırlandırmaktadır. Bu da üretim imkân-
larıını kısıtladığından enflasyonla mücadele imkânını 
azaltıcı oll'up, arz açısından da sorun yaratmakta
dır. 

Vengi, akılcı sahalara harcandığı takdirde, daha 
başlangıçıfca tüketim kısıtlamasının en iyi gerekçe'le-
rinden biridir, Ne var ki, vergi, alınması gerekenler
den alınmadığı takdirde, büyük kazanç sahiplerinin 
lüks tükettim talebi de yüksek seviyede cereyan ede
cek ve tbunun etkisiyle oluşan enflasyon, alt gelir 
grubuna giren halk kesimini, yani dar gelirli bord
ro mahkûmlarını daha da ezecektir. Kamu adına 
zorla alman vergi gelirleri, vergi kanunların;n ön
gördüğü vergi mevzuları içerisinden aiınahilmekte-
dir. Vergi kanunlarıyla alınabilenler bütçede yer 
alırken, bütçe dışında oluşturulan çok sayıda fonla
rın kaynakları da birçok hallerde aynı mevzulara 
dayandırılmıştır. Bu bir anlamda tahsisli vengi ni
teliğindedir. Hükümetinizce icat edilen fonlar, büt
çe yönünden aşağıdaki sorunları yaratmaktadır: 

1. Vengi niteliğinde olan fon gelirlerinin Mecli
simizin bütçe yoluyla iznine bağlanmadan tahsil edil
mesi söz konusudur. 

2i iBu vergiler fonlarda toplandığı sürece, büt
çe kaynağı vergi gelirlerini azaltmaktadır. 

3. Fon gelirlerinin denetimi ne Meclisimizce 
ne de başka kuruluşlarca yaıpılamamak tadır. Harca
malar bütçe dışına kaydırıldığından, denetim mevzu
atının dışında kalmakta ve Meclisimizce de ne ya
pıldığı bilinmemektedir. 

4. Hükümetin, bilgi kabilinden dahi olsa, fon 
sayısı, gelir ve gider toplamları hakkında Meclisi
mize 'bir sunuşu dahi o'.marmştır. Bu da gösteriyor 
ki, hükümet, gelir bütçesini icadettiği fonlarla de
vamlı küçüitımekte, Meclislin bilgi ve denetimi dı
şında oluşan bu fonların harcamaları hakkında da 
Meclise bilgi vermemesi nedeniyle, ıbu kaynakların 
nerelerde ve ne maksatla kullanıldığı da tarafımız
dan endişe ile izlenmektedir. Çünkü, hu kötü baş
langıcın bütçe üzerinde açtığı yaralar her geçen gün 
büyümekte; Hazinesiz maliyenin, gelecekte gellk büt-
çesiz bir maliye halline dönüştürülerek, tarihe malbla-
caık fon hükümetimin temellerinin atıldığı izlenıimüni 
göstermektedir. 

Hazine işlemlerinin de Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı açısından uygulaımada büyük sorunlar do
ğurduğunu başlangıçta açıklamıştım. Bütçeyi yapan; 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, devtlet geîıiırlerini top
layan; Maliye ve Gümrük Bakanlığı, harcama say
manlıkları doğrudan Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
bağ!1;, harcama yapacak saymanlıkların Merde başı 
ve koordinatörü defterdarlıklar olduğu halde; har
camaların, Maliye ve Gümrük Bakanlığı yerine, Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yoluyla yapılması 
ve bu suretle Haizine, nakit işlemlerinin düzenlenme
sinde yönetim ve koordinasyon bakımından birbi
riyle çarpık ve kimi zaman da birbiriyle yeterli iliş
ki kuramamakta ve hizmet uygulamasında sorunlar 
yaratılmaktadır. 

Maliyenin, hiç alakası olmayan gümrük ile bir
leşirken, daiıma iç içe bulunduğu Hazineden ayrıl
ması, ANAP Hükümetinin bu konudaki bilgisizliği
nin bir yönünü ortaya-koymuştur. 

Sayın üyeler, ıbu genel açıklamalardan sonra, 1986 
gelir bütçesi tahminlerini ele almak işitiyorum. Bu 
tahminleri genel olarak ele aldığımızda, 1986 rakam
ları, 1985 yılı rakamlarına nazaran artışlar göster
mektedir. Motorlu Kara Taşıtları Vergisinde, bu ko
nuda yapılan değişıikiiuklerle maktu tarif derin artı-
rılmas'i nedeniyle, aynı durumun Taşıt Alım Vergisi 
için de geçerli olduğu, keza Damga Vefgisi ve Harç
lar 'Kanununa göre iartışın da yeni vergi kanunların
da önlgörülen tarifelerin artırılmış olmasından kay
naklandığını görmekteyiz. 

Diğer taraftan, dış ticaretten alınacak vergilerin 
ise, muhtemel ithalat imkânlarına bağlı olarak ar
tacağı tabiîdir, Hükümetinizin çikita muzundan, ço
cuk bezine kadar; Hollanda çikolatasından, çiftçi
nin buğdayına kadar ithal serbestliği getirdiği bir ör-
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tamdıa, yerli sanayiinin kapıları kapanurken, okul
larda yerli malı üretimii kutlama 'haftasının kaldırıl
dığı ıbir ortamda, elbettıekıi ithalattan doğan vergile-
ıiin de artışı doğal olacaktır. 

Gelir üzerinden alınan vergilere gelince; Gelir 
Vergisi, daha evvel değindiğimiz üzere, büyük ço
ğunluğu ile ücret gelirlerinden alınmaktadır. Me
mur maaş ve işçi ücretlerindeki artışa paralel olarak, 
gelir vergisinin de bu artış oranında olması gere
kecektir. Gelir vergisinde artış oranı yüzde 37 oldu
ğuna göre, artış; memur maaş ve işçi ücretlerindeki 
artışa eş değer olacaktır. Bu durumda öyle anlaşılı
yor ki, gelir vergisi; ücret sahihi ve mükelleflerin 
dışında kalan, kazanç ve tirat sahiplerinin ödeyeceık-
'ieri vergideki artış yüzdesi 37 olıarak Şıimdidıen kabul 
edilmiş gibidir. Yapılan bu tahmin, öncelikle şu hu
susları ortaya koymaktadır: 

1. 1985 yılı enflasyon oram yüzde 37'nin üze
rindedir., Dolayısıyla, ödenmesi gereken 1986 yılı 
vergisinin, 198(5 yıllına göre enflasyon oram kadar 
artırılması doğaldır. Halbuki, enflasyon oranı kadar 
artışa dahi yer veriltoemiştir. 

Z (Yürürlüğe konulan, 3239 sayılı Vergi Ka
nunlarında Değişiklik Yapan Kanuna göre, daha 
•etkin bir vergi uygulaması iddiası mevcuttu. Eğer 
vergi kanunları, bu kanunla daha başarılı uygulana
cak ve vergi kaçakları önlenecek idiyse, bundan 
doğacak artışa bütçede neden yer verilmemiştir? 

Dalha önce arz ettik, vergi denetçileri 76 milyar 
lira beyan eden 3 194 kişi için yaptığı incelemede, 
98 milyar lira vergi kaçırdıklarını tespit etmiştir. Bu 
durumda, acaba 1986 yılında, Maliye Bakanlığı çı
kardığı bu kanundaki yetkilere göre, bir çalışma yap
mayacak mıdır? Biz bir açığı daha rahatça görebili
yoruz, Yajnü, değişen gelir vergisi tahminlerine 
göre dilimler büyütülmüştür. 1985 yılında ilk 1 mil
yon için yüzde 25, sonra gelen 2 milyon için yüzde 
3CJ," sonra gelen milyonlara göre de, kazançlar yüzde 
oranlarına göre vergiiendlirillmekteydii. 1986 yılımda, 
yılı içinde vergilendirilecek mükelleflere 1 milyon ye
rine, ilk 3 milyon için yüzde 25, sonra gelen 3 mil
yon için yüzde 30 ve yüzdeler böyle devam etmek
tedir, Yani, büyük ücret ve gelir sahipleri daha az 
vergi verirken, küçük ücret gelir sahipleri gene aynı 
yüzde 25 vergiyi verecektir. Büyüğün kazancı, kü
çükten çıkartılmış olacaktır. İşte ANAP Hüküme
tinin küçük kazanç sahibine nasıl baktığının bir ör
neği. 

Kurumlar Vergisi artış oranı ise, yüzde 94,4 ön
görülmüştür. Gelir Vergisinde artışın yüzde 37 ol

duğu yerde, Kurumlar Vergisi için yüzde 94 oranın
daki artışta samimiyet görülmemiştir. Hangi neden
lerle bu kadar artış sağlanacağı da a|Çiklammamış-
tır. Kurumlar Vergisi, vergi nispetinin yüzde 46'ya 
çıkartılması hiçbir zaman için konsolide bütçe gelirle
rinden yüzde 94 bir artışı sağlayamıayacak'tır. Sermaye 
kesimimin denetiminde açıkça tarafgir bir tutum içe
risine giren ANAP Hükümetinin Kurumlar Vergisi 
mükellefleri tarafından ödeneceğini iddia ettiği bu 
yüzde 94 oranındaki artış, bütçe rakamlarında boş 
bir şişkinlikten öteye gidemeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, 1985 yılı bütçesini bu kür
süden geçen yıl eleştirirken, enflasyon oranının yüz
de 40'tan aşağı düşmeyeceğimi açık bir dile ifade 
etmiş ve yine 1985 yılı bütçe açığının 1 trilyon lira
dan aşağıya düşmeyeceğini belirtmiştim. Sayın baka
nımız, «Enflasyon oranınım yüzde 25 olarak dik
kate alındığı ve bu rakamın sabit tutulacağını» 
açıklamışlar, bütçe açığını da mümkün olduğunca 
yaratmayacaklarım' belirtmişler di|. Halbuki, bugün 
değerleri kontrol ettiğimizde, enflasyonun bir türlü 
yüzde 50 nin altına düşürülmediğini ve hatta bütçe 
açığının da 1 trilyon liranın üzerinde olduğunu ne 
kadar gizlerlerse gizlesinler görüyoruz. 

1986 yılı enflasyon oranını bugün karşımıza ge
tirilen değerlerle kontrol ettiğimizde, yüzde 40'ın al
tında olmayacağını ve 1986 yılı bütçe açığının da, 
1,5 trilyon liranın altına düşürülemeyeceğini yine bu 
kürsüden açıkça ifade ediyoruz. Enflasyonun bu den
li yüksek seyretmesi bütçenin gelir kalemlerinde de 
bir artışı sağlayamaması sonucunu doğuracağı kuş
kusuzdur. 

Gerçekten, sabit fiyatlarla konsolide bütçe ge
lirleri, özellikle 1980, 1982 ve 1984 yıllarında geri
leme göstermiştir. Bu şu demektir; Devlet, her sene 
arıtan cari giderlerine ve özellikle istikrar önlemleri
nin alındığı 1980 yılından itibaren transfer ödenek
lerindeki artış ve yine ülke nüfusunda ortaya çıkan 
artış nedeniyle, talep edilen kamu hizmeti büyü
mesine karşın, devlet gelirlerinin aynı düzeyde sey
retmesi ve kimi zaman da gerilemesi nedeniyle, 
devlet fonksiyonlunu yeterince yerine getirmemektedir, 
Üstelik, iç ve dış borç anapara ve faiz ödemelerinde
ki belirgin artış, bir anlamda bu fonksiyonun daha 
da cılızlaşması demektir. Böylece, devlet daha az 
Ihasltane, daha az dkul ve daha az alt ve üstyapı 
gerçekleştirebilecektir. 

Enflasyonlun herkesçe kabul edilen diğer bir 
etkisi de, ülkemizde esasen bozuk olan gelir dağılı-
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iminin, özellikle, işçi, köylü, memur, emekli gibi 
dar ve sabit gelirliler aleyhine ve fakat faiz ve kâr 
temin edenler lehine bozulması sonucunu ortaya 
'koymasıdır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
19713 yılıına kadar yapılan ve gelir dağılımına iliş
kin durumu saptayan istatistikleri, açıklı tablonun 
gözler önünden kaçınılmasını sağlamak amacıyla ar
tık yapılamamaktadır. Kendince varsaydığı, hükü
metinim çalışmalarına ilişkin başarı vehmini dış ül
kelerde ve organizasyonlarda hangi maksatla;, niçin 
<ve nasıl yapıldığı kolayca tahmin edilebilecek öv
gülerle doğrulamaya çalışan Sayın özajl'ın dikka
tini, yine uluslararası bu kuruluşun (Dünya Ban
kasının) gelir dağılımınıdaîki adaletsizlikleri çarpıcı 
tbiçümde sergileyen, şu tespitlerine çekmek isterim. 
Dünya; Bankası tarafından hazırlanan ekonomik ra-
ipora göre, nüfusumuzun en alt gelir diliminde yer 
alan yüzde 20'Mk kısmı, ulusal gelirin yüzde 3,5'luk 
kısmıınn almakta iken, nüfusun en- zengin yüzde 
2Q'sl ise, ulusal gelirin yüzde 56'5'luk kısmını al
maktadır. Nüfusun en zengin yüzde 10'unun ulusal 
gelirden aldığı pay ise, yüzde 401'7'dir. Yani en zen
gin 5 milyon kişi, ulusal gelirin yüzde 40'ından daha 
(fazla; 'bir kısnuınıı almalkadır. Aynı oran Japonya'da 
yüzde 24,2 ve Federal Almanya'da, yüzde 24'tür. Örnek
ler dikkate alınırsa, durumun vahameti ortaya çıka
caktır. Bu konuda yapılanı tespitlere göre Endonezya 
ve Arjantin'in de gerisinde bulunuyoruz. 

(Klasik tanımlama ile somunun büyümesi ka
dar, omun denge içinde dağılması da önem taşır. 
©ir toplumda büyük çoğunluk güç bela karnını 
'doyururken, ancak mutlu bir azınlık lüks ve ihti
şam içinde bir debdebeyi sergiliyorsa; orada bir sa
katlık vardır,. Hiçbir çağdaş devlet anlayışı, böyle 
çarpık bir tabloya kayıtsız kalamaz; kalmamalıdır. 
Gelişme; ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 
yönleriyle bir bütündür. Bu bütünlüğü oluşturan fak
törlerden birinin diğerine tercih edilmesi ya da bi
risinin ekonomimin geleceğine ertelenmesi; gelişme
yi sakaitlayıcı bir işlevi ortaya 'koyar. Hele erteleme, 
ekonomisinin mutase/vtver gelişmesine bağlamıyorsa; 
bu çarpıklığın, o noktaya vardırıldiğında gideril
mesi daha da olanaksız bir hale gelir. Ulusal gelir, 
adil ve halkça ölçüler içerisinde dağılmıyor, toplu
mun büylülk bir kesimi sefalet ve fukaralık içerisin
de inlerken, ancak sayılı ve belli kişiler kalkmıyor
sa, bu yapay kalkınmaınıın, kalkınanlara da faydası 
olmayacağını bu yüce kürsüden ifade etmek istiyo
rum. 

En kısa; sürede ve gecikmeden !bu tehlikeli gi
diş durdurulmalı ve gelir dağılımının iyileşıtirilmesli 
için gereken önlemler alınmalıdır. Bu önlemler açı
sından daha insanca ve daha adil bir toplumsal ya
pıyı oluşturmaya yönelik gelir bütçeleri görmek 
isteriz.. Gerçeklerdem uzak, gerçek potansiyelin çok 
gerisinde kaıknış olmasına rağmen, yine de hiçbir 
zaman erişemeyeceğiniz ve asgarî 1,5 trilyon liralık 
bir açıkla kapanacaJk olan, sosfya;! adalet denge
sinden uzak, 6 trilyon 750 milyar liralık: gelir büt
çesinin hazırlanmasında göz önlüne alındığı ileri sü
rülen sekiz aylık ortalamalar ile, ekim 1(985 konso
lide bütçe gelirlerinin durumunu gösteren tahakkuk 
ve tahsilat cetvelindeki rakamların, aynı ortalamayı 
tutmadığı da tarafımızlan gözlenmiştir. Bütün bun
lar, gelirler bütçesi rakamlarıının, gerçekleri yansıt
madığını göstermektedir. 

iSosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, bu yanlış
lara katılmadığımızı bildirir, yüce kurula, saygılar 
sunarım. (JSHıP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işın. 
Şahsı atfına lehte konuişrnajk üzere Sayını İsmail 

Saruhan buyurum efendim. (Alkışlar) 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 1986 Yılı Bütçe Kanun Ta
sarısı müzakereleri esnasında önemli bir noktaya 
değinmek istiyorum. 

Özellikle eski Halkçı Partili, Şimdiki SBP'li ar
kadaşların, geçen yıl bütçe kanunu görüişmelerind© 
söyledikleri ile, bu yilki görüşmeler esnasıınlda söy
lemediklerini tespit ettim ve söylediklerinin, iktidarı
mız taralından gerçekleştirilmiş olması sebebiyle, 
yapacakları bir edebiyatın kalmadığını da müşahede 
ettim. 

İBRAHİM TAŞOElMllR (Ağrı) — Çok büyük 
bir dahisin sen. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Çok 
. edebî bir metin. 

IBAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendlim, 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Bu hususta, 
şu anıda 'benden önce konuşan SHP'li milletivekıili, 
bütçe gelirlerindeki Gelir Vergisi oranının düşük ol
duğunu söylemiştir; ama taze rakamların kendisini 
nasıl yalanladığına, kendisi de şahit olacaktır. Bir 
önceki yılın kasım ayı gelirlerine göre, 1985 yılı 
ocak ayı itibariyle Gelir Vergisindeki dört yılını bir 
mukayesesini yaptığımızda, tam manasıyla havanda 
su dövüldüğünü de böylece belirtmek isterim. 
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1980 yılı için Ocak ajyında Gelir Vergisinin ar
tış oranı yüzde 311,2; 1983 yıllında yüzde 26,7; 1984 
yılında yüızde 24j2 ve 1985 yılında ise yüzde 59,4 
olduğuna; göre; burada, bu kubbe altında, 14 gün
den beri, mesnıete, rakama dayanmayan, sajdece laf 
duymanın da; ötesinde hiçbir yararlı şey görmemişiz-
dü\ 

UlUMlt NAUBANTOĞLU (Erzurum) — O söy
lediğiniz artış rakamları enflasyonla ilgilidir. 

IBAŞKAN — Sayın Naibantoğlu, lütfen müdaıha-
le etmeyin efendim isayın hatibe. 

İSMAİL SIARUHAN (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri, Anavatan Partisi, ortadireğin felse
fesini programlarımla koyduğu zaman, hedeflediği 
her hiMisun, ytine omların lehine alınan kararlan 
olduğumu hepimiz biliyoruz. Zaman zaman özellik-

Jle SOP sözcüleri, «Anavatan Partisi iktidarının or-
ıtadireğe bir şöy vermediğini» ifade ederlerken, ortaj-
direğin Mıine alınan kararlar ve yüce Meclisçe ka
bul edilen bütün kanunlara, ret oyu verilmesinin anla
mınım ısadece kendilerine ait olacağını ümit ediyo
rum^ 

(Bakınız, ortadireğe neler getirilmiştir: Çiftçileri-
mizin defter tutma' zorunluluğu, kullandığı bazı 
araçlardan ve köy arazilerindim vergi alınması 
'kaldırılmıştır. Ayrıca, çiftçilerimizin kredilerinin 
artjrıfflması, ıtdhutm yardımı yapılması ve diğer hiz
metlerinin basitleştirilmesi için kanuını ve kararna
meler çıkarılmadı mı? Esnaf ve sanatkârımıza vergi 
kolaylığı sağlayan ve servet beyanını kaldıran bu 
iktidar değlil midir? 300 bin liraya kadar alf ve ver
ginin yüzde 25 fazlasıyla ödenmesi hali ödemede bir 
kolaylık getirmemiş midir? Defter tu'tmaj hadlerini 
artıran, yine Halik Banjkaisı tarafından verilen esnaf 
ve sanatkâr kredilerini artıran kararlar yok mudur? 
Ortadireğin diğer bir 'bölümünü teşkil eden işçi ve 
memur emeklileri dalhil olmak üzere, sabit gelirli
lerin ve dalha sonra da bütün kesimli kapsayan, züm
renin vergi iadesinden faydalanması içimi bu konu
daki kanunda değişiklikler yapılmadı mı? Yine, ka
demeli olarak memurlarımızın katsayısı bir yılda 
49'dan 62'ye çıkarılmamış mıdır? Sabit gellirlilerimize 
ve emeklilerimize sağlanan bu büyük imkânı inkâr 
etmek mümkün müdür? Şayet inkâr, edilirse, o da 
'havanda su dövmedleım öteye gitmez mi? 

IBüıtçe müzakereleri esnasında şunu belirtmek is
terim ki, Anavatan Partisi milletimizden aldığı yet
kiyle Anayasanın tanımış olduğu süre içerisinde gö
revini en iyi sekide yapan bir iktidar olacajktır; 

'bundan hiç kimsemin şüphesi olmasın. Şunu da ifade 
etmek isterim ki, Anavatan Partisi ülkenin sorun
larını giderek azajltan bir iktidardır. Ülkemiz, nüfus 
artışı .bakımından ve kalkınmadaki rakamlarla büyü
yeni, gurur duyacağımız bir ülkedir. Devletimiz çok 
kısa zamanda yaptığı yatırımlarla kalkınmayı ve 
ıBüyük Türkiye olmayı hedeflemiştir!; 1986 yılı 
bütçesi bu amaçlar doğrultusunda hazırlanmıştım 
Bu büyümenin, iyileşmenin önümüzdeki yıllarda 
danada, gelişeceğini görmek, milletimizin en büyük 
arzusudur. Bu duygularla) 1986 yılı bütçesinin mü
zakereleri esnasında, şahsım adına ajlmış olduğum 
sözler de burada son,a eriyor. 

IBü vesileyle, bu büyük bütçenin milletimize ha
yırlı ve uğurlu oimasıınıı diliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Aleyhinde Sayın Vural Arıkan, buyurun efen

dim. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
Sayın Arıkan, 'bir konuyu hatırlaltıyörum; konuş

ma sürenizle çalışma süremizin! bitimi aynı dakika
ya gelmektedir. O bakımdan, süre biter bitmez otu
rumu. kapamaya mecburum, hatırlatırım efendim. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünkü ko
nuşmamda kaldığımız yer, bütçemizin antienflasyo-
nist mi, yoksa enflasyonist mi olduğu noktasınday
dı. Bütçe hesaplarına göre enflasyonist bir kalem da
ha var; bu da, «Özel gelirler ve fonlar», hesabı. 1984 
yılı bütçesinde bu bölüm için 400 milyar tahmin edil
mişti. Bunun 325 milyar lirası, proje kredileri karşı
lık paralar ve yardımlardan 75 milyar lirası da fon
lardan ibaretti. Gerçekleşme miktarına bakıyoruz; 
gerçekleşme 231 milyar lira fazlasıyla, 631 milyar li
ra. Gerçekleşmenin 20 milyar lirası fonlardan, 611 
milyar lirası da yardım ve proje kredilerinden olu
şuyor. Bunun enflasyonist nitelikte olduğu, teoride, 
uygulamada kabul edilir. 

1985 yılı bütçesinde ise, 678 milyar lira öngörül
müştü. Bunun 50 milyar lirası fonlardan, 628 milyar 
lirası da proje kredileri karşılık paralardan oluşuyor. 
Demek ki, 1985 yılında enflasyonu aşağı çekememe-
zin bir nedeni de burada gizli bulunmaktadır. 

Hükümet, bunu anlamış olacak ki, 1986 yılı büt
çesinde 40 milyar lirası yardımdan ve 60 milyar li
rası da krediden olmak üzere bunu 100 milyar liraya 
indirmiştir. Bu sonuç iyi bir işarettir; ama ne var ki 
bütçe kanununun 37 nci maddesinde; «Her istendiği 
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anda bu tip kredileri, yardımları ve fonları genel büt- j 
çeye gelir yazmaya, aynı zamanda ilgili bütçelere gi- j 
der yazmaya da yetkili kılınmıştır» denilmektedir; 
yani, demek istiyor ki, «Eğer dengeyi tutturamaz-
sam gene buradan istifade edeceğim.» 

İkinci konu, Katma Değer Vergisiyle alakalı ko
nu. Katma Değer Vergisinin nasıl çıktığı hakkında 
bir şey söylemeyeceğim, vaktimin darlığından ötürü. 
Yalnız, ithalde alınan Katma Değer Vergisi, 1985 yı
lında 362 milyar lira olarak hesaplanmış ise de, ger
çekleşmenin 320 milyar lira olduğu notta görülüyor. 
Önümüzdeki sene ise, bunun yani ithalde alınan 
Katma Değer Vergisinin tutarı 450ı milyar lira ola
rak belirlenmiş. 

Şimdi, bendenizin bu konuda tereddüt ettiği hu
sus şu; diyoruz ki - hükümet de söylüyor - biz itha
lat programımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bu ne kadar
dır? 11 milyar dolardır, hatta onu da geçiyor. Bunun 
yüzde 10'u; 1.1 milyar dolardır. 1985 yılında doların 
ortalama olarak 500 liradan işlem gördüğünü varsay-
sanız, Katma Değer Vergisinin eri az tahmininin 550 
milyar, tahakkukunun da bu kadar lira olması lazım 
gelir. Düşündüm ve dedim ki, acaba bu eksiklik ne
reden kaynaklanıyor, sonuçta iki husus hatırıma gel
di. Birisi; askerî maksatlarla ithal edilen akaryakıt-
lardaki istisnalar belki, diğeri de yatırım malları do
layısıyla ertelemeler, 

Biliyorsunuz, yatırım malları ithal edildiği zaman 
vergi erteleniyor ve mahsup edileceği yıla kadar da 
bu böyle devam ediyor. Şimdi, buradan üç mahzur 
doğabilir. Bunlar üzerinde şimdiden hükümetin dik- j 
katini" çekmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi, teraküm edecek vergi borç- I 
lan; tahakkuk etmiş, ertelenmiş borçlar. Türkiye'de j 
yatırımların ortalama gerçekleşme süresinin beş yıl 
olduğunu düşünürseniz, dün arz ettiğim gibi trilyo
na yakın vergi borçları burada birikecektir. Bunun, j 
takibi de zordur, tahsili de zordur. Bu vesileyle büt
çe, önümüzdeki dönemlerde sıhhatsiz bir evreyi da- ] 
ha yaşayacaktır. 

İkincisi, iç sanayi ile dış sanayi arasında haksız j 
rekabet oluşmaktadır, ithalatçılar, yüzde 10 Katma j 
Değer Vergisini ödememektedir. Halbuki içerideki 
sanayici, satışta müşteriden yüzde 10 nispetinde Kat
ma Değer Vergisini alıp usulü veçhile yatırmaktadır. \ 
Binaenaleyh, bu bakımdan hükümetin iç sanayii de 
koruması lazım gelir. 

Üçüncüsü, hayali ihracatta olduğu gibi, buradan 
da birtakım rantların doğmasından korkulur. Çünkü | 
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teşvik belgelerinin, muhtelif giriş kapılarından ithal 
suretiyle girmesi, muamele görmesi ve bu suretle 
birtakım rantların oluşması mümkündür. Binaena
leyh, yüce Meclisin, Katma Değer Vergisini kabul 
ettiği ilk şeklinde, yatırım malları istisnası yoktu. 
Bildiğiniz gibi, ertelemesi daha sonra yapıldı. Bence, 
yine aslına dönmekte, bütçelerimizin selameti bakı
mından yarar vardır. 

1980'li yıllardan bu yana, vergi gelirlerinin gayri 
safi millî hâsıla içerisindeki payı giderek küçülüyor; 
yüzde 12'ye kadar düştü. 1986 programı, bunu yüz
de 13'ü aşar nispette hedefledi; neden, niçin böyle 
düşünüldü? Bunun iki nedeni olabilir; birincisi, Ge
lir Vergisi sisteminin elastikiyetini yitirmiş olmasıdır. 
İkincisi, bütün dünyada da kabul edildiği gibi, fert 
başına düşen gayr safi millî hâsılanın azalmış olma
sıdır. Nitekim, 1986_ yılı bütçe gerekçesine bakarsa
nız, fert başına düşen millî gelirin 1968 fiyatlarıyla, 
1980- 1985 yılları arasında, yıllık olarak 100 lira do
layında arttığını görebilirsiniz. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Cari fiyatlarla topluyorsunuz. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Gelir Vergisi, 
müterakki olmaktan çıkmıştır. Çünkü müterakkilik-
te gelirlerin toplanıp, tek bir gelir üzerinden vergi 
ödenmesi söz konusudur. O halde vergi politikası da, 
gelir farklılıklarını giderici nitelikte değil, aksine, ka
tegoriler arasındaki farkı artırıcı niteliğe gelmiştir. 

Böylece, «Bir yandan tasarruf artacak, diğer yan
dan da yatırımlar artacak» deniyor. Bu görüş, tama
mıyla klasik görüştür ve temelinde yatan ilke de, ge
lir kategorilerinde istihlak meyillerinin veya tema
yüllerinin birbirine bağımsız olduğudur ve bu da 
1950'li yıllardan beri terk edilmiş bir kuraldır. Hat
ta bugün devletler dahi, birbirlerine bakıp harcama
larında gözlem alabiliyorlar. Tıpkı, bizim, Suudi 
Arabistan Kralının uçağına benzer bir uçak almamız 
gibi. Binaenaleyh, yüksek gelirli ile düşük gelirlile
rin istihlak temayülleri arasında devamlı bir irtibat 
vardır. Bu itibarla kabul edilir ki, gelir farklarını açı
cı değil, gelir farklarını azaltıcı bir vergi politikası, 
tasarrufları artırmakta ve yatırımları çoğaltmakta 
önem taşır. 

Dün, Enver Özcan arkadaşımız, konuşmalarında, 
para politikasını yüzeysel olarak nitelendirdi. Mali
ye politikası ile para politikasının etki bakımından 
farkı vardır. Maliye politikaları, gerek harcamalarıy
la, gerek bütçe politikalarıyla ve gerekse diğer poli
tikalarıyla doğrudan doğruya etki yapan politikalar-
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dır. Para politikası ise, dolaylı olarak etki yapan po
litikadır. 

Binaenaleyh, enflasyonun önlenilmesi isteniyor 
ise, malî politikaların birinci plana çekilmesi, para 
politikalarının ikinci planda görülmesi lazım gelir. 
Aksi takdirde, yani para politikası birinci planda 
olursa, bir yetkili başbakan yardımcısı gayet rahat
lıkla, «Biz bayramdan önce memurlara maaş verir
sek, enflasyon artabilir» diyebilir. 

Peki, neler yapabiliriz? Benim kanım odur ki, 
hele son vergi paketi ile vergi sistemi yörüngesinden 
çıkmıştır, teşvik tedbirleri, içinden çıkılmaz hale gel
miştir, sübvansiyonlar, değişik bir şekil almıştır; bü
tün bu politikaların, oturulup, soğukkanlı olarak 
- hissiyata da kapılmaksızın - hedefleri gerçekleşti
recek bir şekilde, yeniden gözden geçirilmesi lazım-

B AŞK AN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük I 
Millet Meclisinin 52 nci Birleşiminin Üçüncü Oturu-1 

munu açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, sabahki oturumun başında 
iki sayın arkadaşımız, 20.12.1985 tarihli Gelen Kâ- j 
ğıtlarda yayınlanan tasarılardan ikisinin, Plan ve 
Bütçe Komisyonuna Başkanlıkça yapılan havaleleri
ne itirazda bulunmuşlardır. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOM 

1. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli t da- I 
reler Bütçe Kanun Tasarıları İle 1984 Malî Yılı Ge I 
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun I 
Tasarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

A) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Gelir bütçesi 
üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam edi
yoruz: J 

dır. Yoksa, ekonomik olaylara yöneticiler kendi psi
kolojik unsurlarını katarlarsa, başarısızlıkları bir kat 
daha büyük olur. 

1986 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. 
1986 yılı bütçesinin hazırlanmasında gayreti geçen 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı mensubu arkadaşları
ma teşekkürlerimi arz ederken, sizlere de saygılar 
sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın üyeler, gelir bütçesi üzerindeki görüşmele

re kaldığımız yerden devam etmek üzere, saat 14.00'e 
kadar birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.02 

I Konu Başkanlıkça tetkik edilmJiş ve tasarılar dik
katlice tekrar incelenmiş ve havalelerin isabetli oldu
ğu tespit edilmiştir. Kaldıki, İçtüzüğün 35 inci mad
desine göre, havalesi istenen komisyonca dia istemde 
bulunulabileceğıi gibi, Plan ve Bütçe Komisyonu da, 

| başka bir komisyondan görüş alma imkânına sahip
tir. Bu nedenle, Başkanlıkça yapılan havalelerde her
hangi. bir usulsüzlük yoktur. 

Bilgilerinize sunulur. 

İSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

I Komisyon ve hükümet yerlerlini almışlardır. 
Hükümet adına Sayın Maliye ve Gümrük Ba

kanı, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 1986 yılı Gelir Bütçesi ile 
ilgili, şlahısları ve grupları adına konuşma yapan de
ğerli üyelerin söz konusu ettikleri meselelere açıklık 
kazandırmak ve Gelir Bütçesiyle ilgili bazı hususları 
dlile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

» > • • - « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 
KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Yavuz Köymen (Giresun) 
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Sayın milletvekilleri, bir konuşmacımız «Bütçe, ce
zalar bütçesidir, vergiilerden alınamayacak, tahsil edi-
lemeyıecek gelirleri, hükümet, cezalardan kapatmaya 
çalışmaktadır» diye bir ifadede bulundular. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, 1983 yılına göre, 
1984 yılında cezaların artış miktarı yüzde 14,1; 1985 
yılında, tahmin edilen ceza miktarına göre artış mik
tarı ise yüzde 26,5. Daha önceki yıllarda yüzde 77, 
yüzde 116,9 gibi artışlar gösteren ceza artışı, 1986 yı
lında, 1985 yılına göre sadece yüzde 26,5 gibi bir ar
tış göstermektedir. Eğer, gelirlerden elde edilecek ar
tış miktarına bakacak olursak, konsolide bütçe gelir
lerinin, 1985 yılı tahsilat tahminine göre artış tali
mlini yüzde 57,5'tur. Genel bütçe gelirleri toplamında-
ki artış miktarı ise, yüzde 58,5'tur; yani yüzde 50'-
lerin üstünde bir konsolide bütçe gelirleri düşünür 
iken, yüzde 55,6 mertebesinde vergi gelirlerinde artış 
düşünür iken, eğer cezalarda yüzde 26.5'luk bir artış 
öngörüldüyse; bunun, gelirlerden elde edilemeyecek 
hâsılatın, cezalarla kapatılması istikametinde glidildi-
ği ve bütçenin bir cezalar bütçesi olmadığı açıkça 
ifade edilebilir. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Ceza olmadığına göre, 
teftiş yok demektir. 

MALIYE VE GÜMRÜK BAKAM AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Tabiî, 
cezadan ne anlaşıldığı, nelerin ifade edilmek istendiği 
her halde arkadaşımız tarafından şurada daha açık 
bir sekilide ifade edilseydi, bizim izahatımız da, ona 
göre daha açık olabilirdi. 

Değerli arkadaşlar, vergi artışlarının tahminlerinin 
afakî olduğu, tutarsız olduğu ifade edildi. Biz, bütçe 
kianununun takdiminde, vergi gelirlerinin hangi esas
lara dayandırıldığını açık bir şekilde ifade etmiştik. 
Tabiî ki, gelir tahminleri yapılırken, yaşanacak yıl
daki enflasyon miktarları, o yılda öngörülen kalkın
ma hızı kadlar, bütçe tahminlerinin yapıldığı yılda, 
eğer ekonomik ve malî politikalar neticesinde birta
kım değişiklikler bekleniyorsa, o değişikliklerin yan
sımaları da dikkate alınmıştır. 1985 yılında uygula
maya başladığımız Katma Değer Vergisinin, gerek 
Gelir Vergisi mükellefleri ve gerekse Kurumlar Ver
gisi mükellefleri tarafından oldukça başarılı bir şekil
de uygulanması neticesinde, Gelir Vergisli ve Kurum
lar Vergisi matrahlarının artacağı ve bu yüksek mat
rahlardan da, 1986 yılında, geçmiş senelere nazaran 
çok daha fazla vergi hâsılatı elde edilmesini bekle
mek, pek tabiî bir olaydır. 

I Birçok sayın konuşmacı, «Hükümet, bir taraftan 
I Katma Değer Vergisi tuttu diyor, övünüyor, öbür ta

raftan da yılbaşında meydana gelen .fiyat artışlarını 
Katma Değer Vergisine bağlıyor; bu yanlıştır, bu se
kilide bir mantık olmamalıdır» diye ifade ediyor. 

Eğer sayın konuşmacılar, «1984 yılı sonunda Kat
ma Değer Vergisi uygulaması hazırlıkları yapılırken, 
Katma Değer Vergisıi fiyatlara etki etmemelidir, pa
halılık yaratmamalıdır diyordu; ama yılın başında, 
her şeye rağmen fiyatlar arttı, bunlar birbirleriyle çe
lişmektedir» diye buyursaydı, bunda bir mantık var
dı ve böyle bir tenkidi cevaplamaya çalışmak da bi-
zlim görevimizdir; ama, «Katma Değer Vergisi uygu
lamasında başarılı olundu» deyip, ondan sonra da, 
«Yıl başındaki fiyat artışlarını bu başarılı Katma De-
ğer Vergisine bağlamak yanlıştır» gibi bir sözün, asıl 
mantığını ben anlayamıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Katma Değer Vergisiyle il
gili, hakikaten pekçok söz söylendi; ben, mademki 
bu kadar çok şeyler söyleniyor, Katma Değer Ver-

I r 
gisiyle ilgili biraz bir şeyler ifade edeyim. 

Yılbaşında 11 milyar 900 milyon mertebesinde el
de edilen tahsilatlar, kasım ayında 130 milyarın üze
rine çıkmıştır, ekim ayında ise 140 milyar civarında 
olmuştur; daha yılı dolmadan, tahsilatlar 10 kat art
mıştır. Yüzde yüz başarılı mıdır ve olması gereken 
seviyelere gelinmiş midir? Mutlaka hayır. 8 ayda, 10 
ayda veya bir senede yepyenli bir vergiyi bütün mem
lekete oturtmak, istisnasız başarılı bir uygulama yap
mak mümkün değildir; ama neticeler, başarılı olma 
yolunda gidildiğini göstermektedir. 

•«8. vangi kailldlıın'llmıiıştur, 'bu vergililerin yerline konu
lan Katma Değer Vergisi ne kadarlık bir tahslilat ge-
Itirmıişltlir ve araldiaki farik nedir?» du'ıyie toyuriduılıaır. 

Hep lilfaıdie 'eTJm'eiyie ça!l'ii=ltılk; katorıılaın 8 vergi için 
1985 yıllı Iblültiçiels'iınlde 7612 (milyar fculılk bir makam ön̂  
ö̂riü'PmiüşitÜiır; ıbu -natoaım, 1984 yıllmlda 433 mülllyar 361 

j ımliıîyion olarak gerç'elk'llaşlrnli'şlüiır.' 1985 yılı bütçesinıde 
762 mıMlyar olaralk öngörülen Kaloma Değer Verıgiisü-
•min, kaısılm aiyı sionıunldla nelt Italhlsıillialt ralfcaımn 912 miıl-
yar. Deımök ki, 762 milyarın Özlerine çılklmışız; yıl sıo-
n'unldaı, (bülyülk Ibliır iihltıilrtıafe tr'iyonun ülslt'ünıe uteşa-
cağumaz açılktrr. Eğteır, kal'idıralan 8 vergi uygulamıalsıı 
Idbvalm: elösleyd'i, Kalflm'a Değıar Verglilslnıe geçmöseydıiık, 
ancak 762 ımlilyarlılk Ib'ir ralfcaımı efldle eidöbiilecıektıilk ve 
ibeıiki de Ibu raikalma ulaşaimaıyacalktılk. Demek ki, en 
azından 250 mlilyar lira dvarınlda, Ikaılıdiıırıllan vergilere 

j nazaran, ilave Ibir gdlir sağîanimıış oıllmalkltadır. 

657 — 



T. B. M. M. B ; 5 2 

Ronıuışimaeıılar genellikle, gıellliır teşkilaltınaın yeniden 
^lizenlenımeşi gereıkltigM ve gerek efileıman, gerekse teç-
h!iıza|t yönlünden günlün koşuillaırıınıa uygun bir se^iyelda 
olmadığımı, vergi kaçaklaınnıifn ımu'tlaka önüenmueisıi ge
rektiğini ve vengli teışkilaltınlda yeltenl'i bilgi birilkıilmiin'in 
cilnaıdiığımı lifalde eltitiler. 

Bu stöailierie, çeşitli vasületerle, bizDer 'de kaltılıyor 
olduğumuzu Sfade eititjik; haltita Ihu. madenle, yüce Mec-
l'ilin .taisvlilbine mazlhar olan vergi kamu niları nida; yapt-
fltea döğiş'iklilkllle, Vergi İdaresinin, Malijye ve Gümrük 
Bjilklanihığiınıın bugünün !kloışuıMaırı>nıa yakışır bir İhale ge
tirilebilmesi için bir fon da öngörülmüştür. Bir taraftan, 
ham vengi idanelsüriin, Ihem de tülm Mailyie ve Gümrük 
Bakanlığı pensıortelinün iyfi bir şdkMs eğMUmiasi, vasıf
lı, mükellefle idare arasındaki ilişkileri başarılı ve gü-
Übr yüzlü bir şelklilMle yülrlültül İlebilecek iyi yelt'işmıiış ele-
irnan sağlatmak, bir taraftan da vergi idarelerimi buğu
mun. koşularına uygum ibiır 'şekilde iteçihfe ettirmek, (yelter--
li makine, yelterii 'teçblizalt ile teçhiz elîlmek) biziim de 
lh!:lid#ımiızldlir. İnşallah 1986 yılınldam iltiilbaren hep be
raber, gözll'e görlüıllür Ibir şekilde, Maliye ve Gülmırük 
Bakanlığı gellirier teşkiikıtımda düzellme'ler olacağiinı 
tmıüişa'hleldıe edeceğiz. 

IPelk talbiî, ön'amıli bir olay, vergi kaçaklarınım ön-
lllenlmielsli. Ylime, vengi kalnunlannım değişiklik yapan 
Vsrgli kanunumda, vergi kaçak ve kayıplarımın önlllen-
ımesıilyl'e ilgili biırç'oık yem" büküm vandur. Maliliye ve 
Gürmrlük Bakamlıığt, kanunum kendisime vetfdiği yeltfci-
leri, başlangıçta, eğitici, yol göîsiterlidi ve yarldıımcı bür 
lılt'ikaimetlbe fcuİanımaya da kanaırlıidlıır. 1986 yıliıınida, 
vergli kanuınılanmida yapılan değişikliklerle dalha iyi Ibir 
ışdkiifljdla mücehhez olan Maliye ve Gülmınülk Bakanlı-
ğt, etkin ve yaygın deneitimiiınıi ̂ geırçekleşltirldilği takdir
de, ulaşılması hayal gilbi gözüken o vergi gelirlerini el
de eltlmelk mülmkÜn olacaktır. 

Bir konuşmacı vengli dilh'mler'inlden batoeltlti; sürekli1 

olaınalk vergi yükünlün kazancı az olan (mükellefler üze-
rirtdle b'irilkltliğini, kazancı çolk öten nılükelefllere fazla 
lb:ır şey gelfeirmediğinli ifade eültıi. 

Biz dle Iklüıflslüıdle, vergiriin toplamalbiDir vergi ollimaısı 
gerektiğini, vergli dilimlerinin" toplanabilir, (makul se-
vûyelbride oıknalsa gerektiğinii ilfalde etltlik. Bir taıraifîtam, 
Itlcplam'abilir Gelir. Vergisi dilimlerimi ihdas edenken, 
düğer taraftan da, dtüşlülk gelir ıdiiımleırlimıe vergi iadesi, 
(bazı inldiırlimllörün aritifrimasıı gibi) Ibıirttakıimı imkânlar 
ısağlaımıafc 'şerefiyle, vergi yüzdlösimli dlaıha dlüşük se
viyelere inldirimie ümlkânl'arrnı da, Ihelm blültçe kanıunun-
da, hem de vergi kanıunıundıa öngör»dlük. 
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IBir konuşmacı, mienlkıul' d'eğer'terydlen elde edleoelk 
kazançların vergi dıışı Ibııralfcıldıığını/ ifade aMi. Haltbuki, 
yeni çılkardıgıimıız vergli yaisaısıınlda, mıenkul değerler 
Ikaizanıçlarımın bellli mliiMtoartkrda sitopajilla Vergillenldliriıle-
ceğiıni açılkça ifalde öümiişjt'ik. Geçıtiğiımiz günler için
de idie,. balkanlar kuırullu, kenldlisine 'Veriten yelrkiyi kuil-
lanaralk, mıenikul kıylmelier üzerimden alınacak sitıopaj 

mlilkltarlarını ilan dtlti. O hailde, menlkul kuylmleltlterÜlnı ver
gi dııştı ıkallmaısıı diye bir konudan söz edUmeisi ımülm-
Iklün değil 

«IBiriiıklmliş vergi borçllari'nın talhlstil ddfflmıasiı önıemli-
dlir. Eski dönemlilere alit vergi borçları varıdır, yeni ıd'ö-
ttömıleıılde de bu vergli Ibo'rçlaJrı arillmıalkltadiıır» şeklinlde 
ifaldlade bulundu bir klomuşmıacıımız. 

. iBiz de üfalde eıdliıyoruz ki, geçltilğlilmliz dö'neımlleridie 
/Üaihlsil ed'illen 'V&tfği ımıİk'tarlam ille ıtalhalkkukîar arasun-
ıdaki oranlar halklikaltien dlüşiükflür. Ancak, 1985 yıllım
da bu iş ıtaim terfsıine dönlmlüşltiür; talhsilaltillann bür ön-
deki yıla göre aır'tuş*, Italhalklkulk'iarld'alki artışlara göre, 
İlik defa dalha büyük mertebetlerlde gerçdkl'eşmtiştir. 

Yine ımıömrıoıniıyeldle görüyoruz ki, genel bütçe ge-
•lirileri ve vergi gellirlleriı, bir ömıcielkli y ık göre y'üızJdte 50' 
İlenin lüzerlindıe aırltııış kaıydelttml§|tıir. Viergi gelinleri, ıtlop-
ılaım olarak, Kalsıtm 1985 s^niu Ittilbarüyle, Kasım 1984'e 
göne ylüzldia 59,4 .merltıelbeisinlde b'ir a'fltıış göıslterlrmişltli,r. 
Vengi göKinl'eninldelki bu artbıışjtaiki iıyileşime, alırılacak elk 
'tddlbirOsr ve kanunilairida yapılan dlüzeinılemıelıerle, 1986 
yılınlda da devam edecektir. 

Bir arkaJdaş'Jmııız, kalsa fiışllartinii yazaitken, bazı mlü-
ıkeiöflerin kopya kağıldlı koyim'aimalk sureltJiıyle, sumelte 
birinci nüshadaki yazılı rakamların çıkmamasını veya 
ekslik çıkmasını sağladıklarını, bu yüzden de onbinlerce 
lİiralDık kazanç telsipiltinlde zaaf ve vergi taihıs'ilatada ge-
rilıelmjs olldıuığuınıu ifade eltjtİler. 

Biz 'de bu 'kbnıuiyu billidiğilmiiz içiın, bu ve.rgi kalnıun-
Darınlda yapılan dleğüışilk'liklerllle bir rnıaidlde gelfiridlik, o 
malddeldle ışjöyîe dilyor : «Aislit iılle önnletğimde faırklm meb-
tağlara yer vendİklle'ni veya gerçielk Ibeldlelliin alltrnda dü-
zönllleldlilkleırlii ihlsr bür bölige içtin 5 bin İtira özel uısıuHsüz-
llülk cezaisi kösiillir.» Dalha önce Iböyle Ibir hülsuls ıyolk)tu, 
bu mıafdıdeyi iteve eltltilk; eğer bliır araşltırlmalda, nlülslhalaır 
aralsındla farlkılı degerleır öldluğu «eisıriüt edıilîirsie, özeli 
Usullıüzlük olarak bJer sefierinldje 5 bin lira ceza kestilie-
oek, onldian sonma da kanynun verldİği yelllktilerlte, (sıkı 
b'ir -talk'ip söınıuicunda, Ihlenhalde mükellef, artık böyllesi-
ne b'ir yanlmşlığı bliiDeırelk ve liislüeiyerek yapmama yolumu 
ıtıarcUh edecektir. 

Değerl'i arkadaşlar, Vengi denetilminlde, halihazırda1 

lio' maliye miüife'ttişl, 332 heisap uzmanı, 372 gelirler 
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Ho'rtbrio'l'öıııü, 1 347 vergi (kanltrol mlelmıoru vardır; ay
rıca, foalkanlığlıimjiizlda gliterüik m'üfeitlîıi'şlıari ve ıgfümrülk-
ler Ikonltröllörlieri vardır. Genıe .balkıa-nıltgıirhiizın muha-
sdbaıt, Bül3çe Malî Konitral gülbii fouırilmlîer'Mn dle Ikıenldli 
Monltrioillörîari vardır. Bu kıortbrotförîbr ve merkez tefriş 
ölömıanilıarı, slürelkli alara'k turnelerle, kenldiiferine veri-
ılen ilhlbaırlarla ve ıbaşlka d'eığişlilk nieldlen'llarle, •mfülkteûlief-
ler'i iniaaldmdktlddlirler. 

,1984 yılımda, hıdsap uzmanları 3 194 iincekımie yap-
ımış|],arldı>r, 3 194 beyanname inceleim'ilşılerdir. Bu ince-
tanıe suralsunlda iiıncallenıen ımıaıtralh. 76 ımliıllyar 300 rn'il'-
'yioridur; bulunan (maltrah farkı 98,4 milyardır. 
• Gelirler kloratıralörölerİ ise, 1 975 Ibeya'nın'aimie ve 9,1 

ımıiılyariılk anıaltralh inıceleımÜşlier; 17,8 ıriiıliyaırhik mialtrah 
farklı Ibluümyşllıaridrr. 

198!5 yıı'hdda, senıe sonu gellmıeldiği •iv*m keçin ra-
Ikairriar efflîmÜızıde oülmaimalkla ıberaJber, ş'iimldÜlli'Üc tıdsap 
uzlmıanlîaırı kurulunun incıelleldıiği beyanname saytösıı 
1 974, stopaj meelıeimıeisi 391, iraaatemen ımaftraıh 127,6 
milyar; bulunan mıaltralı farikı 110,3 •mlM'yaır lliraldiır. 

Zamian zaman raikalml'araı düşulklüğlünden toalhlse-
ıdiılir, zaman zalman linöellamıe elıamıanlarınm imlüıkelle-
fin üstüne çok fazla gittiğinden, bu incelemelerin mü-
ödelGlöfi bözfdirdiiğiınıden şikâyet ödilir. Şiıkâyfeltferin veıya 
ıtenlklıltlllerin muıtlalka ofbjekltiıf yapimıafsıında fayida var-
ıdıır; Ma'Üiıy© ve Gümrük Balkalnlkğı, Ikaınunlann (ken
disine verldîiğ'i yatkiilerıi kullanarak, dalha önce taspilt 
dfctiği programlar çerçöVösirtde irtoeîamiaterlinliı sürldür-
ımıelklöeldiır. 

«Katma Değer Vergisi Fonundan yeteri kadar taşıt 
alınmış mıdır, vergi idaresinin elinde taşıt var mıdır; 
yoksa Katma Değer Vergisi (incelemeleri onun bunun 
arabasına binilerek mi yapılmaktadır?» gibi bir ifa
dede bulundular. 

Katma Değer Vergisi incelemeleri değil, tüm in
celemeleri yapmak için, gelir idaresinde yeterlince araç 
yardır; Katma Değer Vergisi Fonu kullanılarak, araç 
sayısı süratle artırılmaktadır. Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı denetim elemanları hiç kimsenin arabasına bin
meden, hiç kimseye ihtiyaç bulunmadan, kendisine ve
rilen görevleri layıkı veçhile yapabilecek durumdadır
lar. 

Bir arkakaşımız, istihbaratın noksan olduğundan 
bahsetti. 

Haklıdırlar; hakikaten bazı istatistikî bilgiler, ma
alesef, Maliye ve Gümrük Bakanlığında yeterli bir 
seviyede değildir. Ancak, iistatistikî bilgiye biz de çok 
önem veriyoruz; özellikle, bilgisayar işlemine geçer
ken, mutlaka her konuda istatistikî bilgiyi sağlayacak 
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şekilde bilgiişlem merkezimizi teçhiz etmeye özen 
gösteriyoruz. 

Değerli arkadaşlar, gelir bütçesi, 1986 Yılı Prog
ramı, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı istikametin
de, memleketim izin potansiyeli, önümüzdeki gelişme
ler dikkate alınarak hazırlanmış, gerçekçi, samimî bir 
gelir bütçesidir. Sizlerden aldığımız güçle ve kanunla
rın bize verdiği yetki ve imkânlarla 1986 yılında tah
min ettiiğimiz gelirleri elde edeceğimize inancımızı, 
bu vesile ile bir kere daha yüce huzurunuzda arz edi
yor, beni dinlediğiniz için hepinize saygılarımı sunu
yorum. 

Sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Şahısları adına, üzerinde Sayın Türkân Arıkan, 
buyurun. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, 1984 Hazine 
Genel Kesinhesabı üzerinde bir gözlemimi Yüce Mec
lisin dikkatlerine sunmak istiyorum. 

tiler itibariyle harcama ve gelirler belirlenmiştir; 
ben bunun üzerinde çok küçük bir araştırma yaptım 
ve çok küçük olmasına rağmen şu sonuca ulaştım : 
istanbul'da tahsilat 997 milyar; harcama ve bütçe 
gelirlerinden belediyelere verilen pay da dahil, top
lam 347 milyar harcanmış. Kocaeli'nde tahsilat 133 
milyar, harcama 61 milyar. İzmir'de tahsilat 209 mil
yar, harcama 116 milyar. Konuyu, geri kalmış yöre
ler itibariyle inceledim; Artvin'de tahsilat 4,1 milyar, 
harcama 6,5 milyar. Siirt'te tahsilat 6,6 milyar, har
cama 9,1 milyar. Hakkâri'de tahsilat 688 milyon, har
cama 4,7 milyar. Mardin'de tahsilat 5,3 milyar, har
cama 13,4 milyar. Rize'de tahsilat 8,9 milyar, harca
ma 8,4 milyar. Bu araştırmam kısa olmakla beraber 
şu sonuca ulaştım : Geri kalmış yörelerde 1984 yılı 
Kesinhesap itibariyle bütçeden önemli ölçüde pay ve
rildiğini görüyorum; yani zaman zaman geri kalmış 
yörelerde birtakım işlerin yapılmadığı konusunda şi
kâyetler geliyor. Aslında, bu rakamlardan bunu gö
rebiliyoruz ve bunun delili de burada. 

Buradan, sonuç olarak karşınıza bir öneri ile ge
liyorum; gelir tahmini, harcamaların yapılabilmesini 
sağlaması bakımından önemlidir. Eğer gelir tahmini
nizi iyi yapmamışsanız, gerçeklere yakın bir şekilde 
yapmamışsanız, harcamalarınızı gerçekleştirmeniz 
mümkün olmayabilir. Bu nedenle, gelir tahminlerinin 
çok iyi yapılması gerekiyor. Bu konuda eksik gördü
ğüm küçük bir noktayı yine tekrarlamak istiyorum. 
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Dış ticaretten aldığımız vergilere bakıyoruz, 940 
milyar; halbuki ithalattan alman fonlar var, bu fon
lar bütçede gözükmüyor. Genel bütçe gelirlerinden 
belediyelere vereceğimiz yaklaşık 900 milyarlık para 
var ve bu da genel bütçe gelirlerinin içinde gözük
müyor. 

Ayrıca, bizim, teşvik nedeniyle işletmelere sağla
dığımız gümrük muafiyetleri var; fiilen kullanılan ya
tırım indirimleri var, bunları da ancak Devlet Plan
lama Teşkilatının tablolarında çok global olarak gö
rüyoruz; ama fiilen ne kullanıldı, bunu bulamıyoruz. 
Halbuki bu, vazgeçilen bir gelirdir. Bunu bir yerde 
mutlaka izlemek gerekiyor ki, acaba toplam gelirle
rin ne kadarını gümrük muafiyetine ve yatırım indi
rimine harcamışız, ne kadarını onlara vermişiz; bunu 
görmek gerekiyor. Bu açıdan, bizim vergi gelirlerin
deki rakamlarımız tam anlamıyla gerçeği yansıtmıyor. 

Ayrıca, yine bir başka analize giriyorum : Bütçe
de fonksiyonel harcamaları izlemek mümkün değil. 
Bunu da bir örnekle belirtmek istiyorum : Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinde toplam 
harcamaları veya ödenekleri görüyoruz; oysa, Tarım 
Bakanlığının bütçesinde eğitim harcamaları var, Sana
yi Bakanlığının bütçesinde eğitim harcamaları var, 
Sağlık Bakanlığında var, Maliye Bakanlığında var, 
özellikle Millî Savunma Bakanlığında, sanıyorum, 
bu büyük tutarlara ulaşıyor. Biz, analizleri yaparken 
Millî Eğitim Bakanlığının bütçesine bakıyoruz, orada
ki esas bütçeyle, konsolide bütçeyle karşılaştırarak bir 
analize gidiyoruz; sanıyorum, program bütçede - esa
sı da budur - fonksiyonel olarak, bütçeye ek olarak 
Maliye Bakanlığının birtakım bilgileri Meclise sun
masında ben yarar görüyorum. 

Buradan geleceğim öneri şu oluyor : İncelediği
miz bütçede büyük eksiklikler var ve gereksiz yere 
tartışmalara neden oluyor. Acaba, bundan sonraki 
bütçelerde şunu yapamaz mıyız : Bir merkezî hükü
met bütçesinin yanında, ayrı bir mahallî idareler büt
çesi ona ek olarak fonlar bütçesi, ona ek olarak iç 
ve dış borçlar bütçesi, bunların hepsini bir sayfada 
toplarız, böylece Meclise de ayrıntılı bilgi vermiş olu
ruz. 

Gelirlerin ve harcamaların iller itibariyle dökümü
nün bütçeye sunulmasında büyük yarar var. Biz, 
gerek bütçe tartışmalarında, gerek Meclis tartışmala
rında, dengeli dağılımı da görmüş oluruz ve kaynak
ların en etkin bir şekilde kullanılmasına bir yerde yar
dımcı da olabiliriz. 
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Ayrıca, iptal edilen ödenekler sorunu var. Bunun 
da iller itibariyle verilmesinde büyük yarar görüyo
rum ben. Neden bu iptal edilmiştir? Acaba nakit 
yüzünden mi, yoksa orada bulunan kişilerin insangü-
cünün eğitim noksanlığı veya kullanılmaması nede
niyle midir? Eğer insangücü eksikliğinden ortaya çık
mışsa bu harcamalardaki noksanlık, o tedbirleri ala
biliriz. Teknik eleman gerekiyorsa, oraya teknik ele
man göndermek, sağlık elemanı göndermek gereki
yorsa, oraya sağlık elemanı gönderecek tedbirleri al
mamız mümkün olabilir. 

Benim bu noktada önerim : özellikle, demin de 
arz ettiğim gibi, fonların, mahallî idarelerin, dış ve 
iç borçların ve hatta teşvik tedbirlerinin yansıdığı öl
çüde, fiilen kullanılan kısmının Meclise, ayrı tablolar 
halinde dahi olsa, sunulmasında yarar görüyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Gelir bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Soru sormak isteyen? Sayın Melen, Sayın Şengün, 

Sayın Altuğ. 
Soru sorma tespit işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, sayın 

bakandan, 1985 yılı konsolide bütçe gelir tahsilatını 
kasım ayı sonu itibariyle vermelerini rica ediyorum. 
Gerçi kürsüde artış nispetini ifade ettiler; ama mik
tarını da bildirirlerse memriun olurum. 

İkinci sorum : Gelir ve servetlerden alınan vergi
lerle, harcamalardan ve tüketimden alınan vergiler 
arasında nasıl bir oran oluşturulmasını hedef alıyor 
Maliye Bakanlığı? Yani, vasıtasız vergilerle, vasıtalı 
vergiler arasında nispet ne olmalı?# Hangisinin ağır
lıklı olmasını düşünüyorlar ve bu husustaki politika
ları nedir, ne olacaktır? 

Üçüncü sorum : Düşük gelirli zümrelerin üzerin
deki ağır vergi yükünü hafifletmek için yeni vergi 
tedbirleri almayı düşünüyorlar mı? 

Dördüncü sorum : Yeni çıkarılan vergi kanunuy
la, Emlak Vergisinin tahsilatı işi aybaşından itibaren 
belediyelere devredilecektir. Belediyelerin mevcut teş
kilatı, bu verginin tahsili işini devralmaya, bu işi ak
saksız olarak yürütmeye şu anda pek müsait değil 
ve belediyelerin bu teşkilatı kurmaları da bir hayli za
man alacaktır, ayrıca, hem belediyeler, hem mükel
lefler, hem de diğer vatandaşlar birçok işleri dola
yısıyla, belki bu sene konuyla ilgili olarak birçok 
müşkülatlarla karşılaşacaklardır. Mevcut teşkilatı, 
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Maliye alıkoymak istiyor; bu durumu nasıl idare 
edecekler? Yani, ilk sene belediyeler konuyla ilgili 
teşkilatı kuruncaya ve bu işi idare edebilecek memur
ları yetiştirinceye kadar bu vergi sistemi nasıl idare 
edilecektir? Acaba Maliyenin bu işle ilgili memurla
rını, bir müddet, hiç olmazsa 1 sene veya 6 ay be
lediyelere devretmek ve onların belediyede vazife 
görmelerini sağlamak mümkün değil midir? Sanıyo
rum ki, buna ihtiyaç duyacaklar ve belki de bunun 
için Meclise bir kanun tasarısı getireceklerdir. 

Vergi gelirleri toplamı ise, Kasım 1985 sonunda 3 tril
yon 417 milyar 758 milyon olarak gerçekleşmiş; 2 
trilyon 144 milyar 649 milyon olarak gerçekleşen 1984 
yılı vergi gelirlerine nazaran, yüzde 59,4 mertebesinde 
bir artış göstermiştir. 

Sayın milletvekilleri, vergi gelirlerinde 1986 Büt
çe Kanunu Tasarısı ile bir önceki yıla göre, yüzde 
55,6 oranında bir artış öngörülmektedir. 1985 yılında 
ise, bir önceki yıla göre, yüzde 55,8 oranında bir artış 
sağlanacağı tahmin edilmektedir. Bu durum, Vergi 
İdaresinin vergi toplama konusunda büyük bir gay
retin içinde bulunduğunun, vergi kayıp ve kaçakları
nın üstüne gitmekte olduğunun bir göstergesidir. 5 
trilyon 750 milyar lira olarak öngörülen vergi gelir
lerinin, 2 trilyon 800 milyar lirası Gelir ve Kurum
lar Vergisinden oluşmaktadır. Gelirden alınan vergi
lerin toplamının vergi gelirleri içindeki payı yüzde 
48,7'dir. 

Servetten alınan vergilerden 60 milyar lira hâsılat 
beklenmektedir. 

Gelirden alınan vergilerden sonra en büyük pay, 
1 trilyon 825 milyar lira gelir beklentisi ile mal ve 
hizmetlerden alınan vergilere aittir. Dahilde alınan 
Katma Değer Vergisi ile ek Katma Değer Vergisinin 
bulunduğu bu grup, toplam vergi gelirleri içinde yüz
de 31,7 oranında bir paya sahiptir. Bu rakamlar, 
zannediyorum sayın sual sahibinin politikalarla ilgili 
sorusuna cevap teşkil etmektedir. 

«Düşüik gelidi zümreler için yeni tedbirler var 
mı?» buyurdular. 

Düşük gelirliler için, özellikle ücretlilere uygu
lanan vergi iadesinin; ıtüm esnaf, serbest meslek sa
hibi ve köylülerimize de yaygınlaştırılacağı, miktar
lar ve yüzdeler itibariyle düşük ırakamlar için yük
sek yüzdeler şeklinde uygulanacağı dikkate alındığı 
takdirde ve kalkınmada öncelikli yörelerde uygula
nan indirim m'ilktaHlarının 8 katlara kadar vardığı 
dikkate «ılındığında, düşük gelirli zümrelere, hükü
metimizin zaten birtakım kolaylıklar getirmiş oldu
ğu ortaya çııkmalkltadır. Ekonomik görüşmeler ve ile
rideki durumlar göz önünde bulunduğunda, hükü
metimizin, düşük gelir sahibi kitlelere daha birta
kım kolaylıklar getirmesi beklenebilir; ama önümüz
de daha kat 'edilecek yolar vardır, görmemiz gere
ken, yaşamamız gereken zaman vardır. 

«Belediyeler Emlak Vergisini almaya başladıkları 
takdirde eleman işi ne olacak?» buyurdular. 

Efendim, biz Maliye ve Gümrük -Bakanlığı ola
rak, Emlak Vergisi dairelerinde çalışan elemanları-

Sayın Başkan, KDV modern bir vergi sistemi, 
çıktığı zaman da parti olarak görüşümüzü belirttik; I 
ama biz, en ağır bir modelini almış olduk, hem nis
pet olarak ağır ve tek nispetli, hem de bütün muame
lelere, bütün harcamalara şamil bir vergi, ihtiyaç mad
deleri - evvelce vergiye tabi değildi - vergiye tabi ve 
tek nispetli; eğitim hizmetleri vergiye tabidir, sağlık 
hizmetleri vergiye tabidir. Halbuki, dünyanın her ta
rafında, eğitim ve sağlık hizmetlerini devlet, mecca-
nen yapmak istikametinde bir yol tutmuştur; bütün 
dünya bu istikamette hareket etmektedir. Şimdi biz, 
doktor ücretinden vergi alıyoruz, hastane ücretinden 
vergi alıyoruz, tedavi ücretinden vergi alıyoruz, ilaç
tan vergi alıyoruz, eğitim ücretinden vergi alıyoruz, I 
okul kitaplarından vergi alıyoruz. Acaba, sayın ba
kanlık, KDV geliştikçe, bu saydığımız vergi kalem
lerinde hafifletme yapmayı düşünürler mi, yani tedri
cen bunları vergi dışında bırakmayı düşünürler mi? 
Eğer böyle yaparlarsa, Katma Değer Vergisinin ada
letsizliğini biraz daha gidermek imkânı hâsıl olur 
zannediyorum. Bu hususta bir politika tespit etmiş
ler midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
^ KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; sayın sual sahibi millet
vekilimizin sorduğu sorulara şu şekilde cevap verebi
lirim : 

Konsolide bütçe gelirleri toplamı, özel kanun ge
lirleri hariç, kasım sonu itibariyle 4 trilyon 823 mil
yar 332 milyondur. Bu rakam, 1984 yılı kasım sonu 
itibariyle, 2 trilyon 912 milyar 26 milyon olarak ger
çekleşmiştir; artma oranı yüzde 65,6'dır. Genel bütçe 
toplamı olarak, 1985 kasım sonu itibariyle rakam, | 
4 trilyon 9 milyar 386 milyondur; 1984 Kasım itiba- ] 
riyle bu rakam, 2 trilyon 668 milyar 578 milyon ola- | 
rak gerçekleşmiştir; değişme miktarı yüzde 50,2'dir. j 
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muza, istedikleri takdirde, 'belediyelerde, bu işle ilgi
li dairelerde çalışmak için izin vareceğlimizi ilan et
tik; ama görüyoruz ki, genelde, bizim vergi dairele
rinde çalışan elemanlarıımız, belediyelere transfer ol
mak isterniyorlar 've belediyelerdıen de bu istikamette 
çok. fazla talep gelmiyoır. Eğer 'belediyeler, bu isti
kamette eleman noksanlıklarını gidermek için 'biz
den talepte bulunurlarsa; tabiî ki onlara bu istika
mette kdlaylıik göstereceğiz; ama öyle zannediyorum 
ki, artık 'belediyeler Emlak Vergisinin alınması için 
eskiden olduğu gibi, çok büyük, geniş kadrolar is
tihdam etmek .mecburiyetinde kalımayaeaküardır. Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının bugüne kadar uygu
lamada geç kalmış olduğu uygulamayı, herhalde be
lediyeler, günün teknolojik gelişmelerinden de isti
fade etmek suretiyle, başka türlü halledecekler; bil
gisayarla tahsilat yoluna gidecekler, belki de Emlak 
Vergisi toplaması meselesinli, başka tahsilat o'lay-
'lıaırıyla paralel bir sekilide 'halletmenin çarelerini bu
lacaklar. Bize şu ana kadar çdk büyük talepler gel-
ımemiştir. Anoalk, gene 1986 senesinde yapılacak bar 
uygulamada, belediyelerde bu işle ilgili olarak ku
rulacak 'teşkilatlara, biz Maliye ve Gümrük Bakan
lığı olarak, bilgi yönünden yardıma her zaman hazır 
olacağız, onları eğitmelk üzere programlar tertip ede
ceğiz. 1986 yılı Mart ayına kadar önümüzde üç ay
lık bir dönem var; Bu üç aylık dönem içinde, sayın 
soru sahibinin aklına gelen bütün hususların rahat
lıkla çözüme kavuşacağına inanıyorum. 

«Katma Değer Vergisinin ileride birtakım tadi
latlara uğrayıp uğramayacağı, kültür, eğitim ve sağ
lık hizmetlerinin Katma Değer Vergisi dışına ko
nulup konulamayacağı» Konusunda da soıru sordu 
Sayın Melen. Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, 
temel gıda maddeleri hariç, bütün mail ve hizmet
ler Katma Değer Vergisine tabidir. Sadece temel 
gıda maiddeleri, bugün itibariyle sıfır, hazirandan 
itibaren de yüzde 3 olarak Katma Değer Vergisine 
tabi durumdadırlar. Katma Değer Vergisinin anlaşı
labilir, süratli ve yaygın bir ışekilde uygulanabMir 
olması için basit bir uygulama yolu seçildi; tek bir 
nispet ve bütün mal ve hizmetlere yaygın bir nis
pet tespit edildi. Katma Değer Vergisindeki mem
nuniyet verici gelişmeleri biraz önce kürsüden de 
arz ettim. Önümüzdeki zaman neler gösterecektir; 
mutlaka iyiye gidecektir, belki de, akla gelen birta
kım suallere daha net cevapllar verebilmemiz imkân 
'dahiline gireoektirJBugünden bunların sözünü vermek. 
mümkün değildir;' inşallah gelişmeler, gönüllerldeki 
istekleri de karşılayacak istikamette olur. 

Arz ederim efendim. 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAÎL ŞENGÜN (Denizli) .— Sayın Başkan, 

bugün ayın 2'2'si, Katma Değer Vergisinin kasım ayı 
sonuçlarının alınabilmesini memnuniyetle karşılıyo
ruz ve ümit ediyoruz ki, bundan sonra da... 

BAŞKAN — Sayın Şengün, lütfen sualinizi so
run. 

«SMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Temenni Sayın 
Başkan, temenniyi de yapayım müsaade ederseniz. 

Efendim, Katma Değer Vergisiyle ilgili olarak, 
Sayın Bakandan; bu 912 milyar dolar sevindirici bir 
rakam; olsa olsa tahakkuktur, acaba bugüne kadar 
tahsil edilen nedir, onu öğrenmek işitiyorum; bu bir. 

İkincisi : İhracat dolayısıyla son tarih itibariy
le Katma Değer Vergisi olarak geri ödenen milktar 
nedir? 

Üçüncüsü : Sayın Başkan, devlet, ekonomik ha
yatın en büyük ortaklarından biridir, daha doğru
su ağırlığı en büyük olandır. Acaba, 912 milyar li
ralık katma değerin ne kadarı devlet sektöründen 
gelmiştir ve bu arada ithalat dolayısıyla elde edilen 
Katma Değer Vergisi ne kadar olmuştur; bu 912 
milyar lira içinde? 

Suallerim bu kadar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Buyurun Sayın Balkan, 

MAUÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KÖRTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş-
Ikan, sayın milletvekilleri; biraz önce ifade ettiğim 
911 milyar 934 milyon rakamı, tahsilatı İfade et
mektedir. 'Buna karşılık, kasım sonu itibariyle ta
hakkuk rakamımız 1 trilyon 9 milyar 672 milyon
dur; yani tahakkuka 'göre tahsilat rakamı yüzde 90,3 
mertebesindedir. 

Burada en büyük eksiklik, kasım ayında Tekel*"5-
in bir miktar ek Katma Değer Vergisi ödemesini 
noksan yapmasından kaynaklanmak tadır. Yıl so
nunda bu fark kapanacaktır zannediyorum. Ek Kat
ma Değer Vergisini TekeT'in ödeyememesinin nede
ni, geçmiş yıllardan sarkan İstihsal Vergisi erteleme
si nedeniyle, ödemesi gereken -faizleri ödemesi .do
layısıyla olmuştur. 

VURAL ARAKAN '(Itzmir) — Tekel hep öde
mez zaten Sayın Balkan. 

IMALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN Oursa) — Evet efen-
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dim, ıhep ödememiş; siz de müşahede etmişsiniz;' 
ama öder halle gelecek inşallah. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Haciz koyun Sa
yın ©akan. 

MALÎCE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇıN (Bursa) — Olur efen
dim. 

İBAŞKAN — Lütfen efendim... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN ı(Bursa) — Efendim, 
Katma Değer Vergisinin içlinde, ithalde ailınan Kat
ma Değer Vergisinin pay», 3122 miyar 660 milyon
dur. 911 milyar 934 milyonun içinde, 322 milyar 
660 milyon liralık ithalden alınan pay. vardır. Bu 
geri ödenen vergiler, 'beyanname üzeninden mahsup 
edlip işleme konulmak'tadır; mahsup edilemeyen ra-
ikamHar ise ödenmektedir. Bu rakamı şu anıda söy
lemem mümkün değil, yıl sonu itibariyle tespit edi
lecek 'rakamları ileride zatı alillerine yazılı olarak 
takdim etmem mümkündür. 

Arz ederim efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN '(Denizli) — Devlet sektö-
ırünün ödediği ne kadardır? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Onu da 
yazılı olarak takdim edeyiim efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Petrol daihil ola
cak, değil mi Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEIBE ALPTEMOÇTN (Bursa) — Yazılı ola
rak .takdim edeceğim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurum Sayın Altuğ. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, sa
yın bakandan fok sual soracağım. Biraz evvel gali-
iba ilgili bir cevap verdiler; ama ben tekrarını rica 

'1985 gelir tahminlleri ne oranda gerçekleşmiş
tir? 

Sorum bu kadardır efendim, teşekkür ederim. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adıfcuğ. 
Buyurun Sayın Balkan. 
IMALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
'biraz önce ifade ettiğim gibi, kasım sonu itibariyle 
makamlar var. Kasım sonu itlbaniyle tahakkuk eden 
konsolide bütçe gelirleri toplamı mı, yoksa gelirler 
mi? Yani, vergi gelirleri mi, yoksa konsolide büt
çe gelirleri mi? Neyi öğrenmek listedinıiz?1 

YILMAZ ALTUĞ -(Sivas) — Vergi gelirleri. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Vergi ge
linleri tahakkuku 4 trilyon 190 miyar 213 milyon 
lira, tahsilat 3 trilyon 417 milyar 758 milyon li
radır. Tahsilatın tahakkuka oranı yüzde 81,6'dır. 
1985 yılı (bütçe kanununda öngörülen rakam ise, 3 
'trilyon 584 milyar 82 milyon liradır. Tahsilatın, büt
çe kanununda öngörülen rakama oranı, gerçekleşme 
nispetli ise, yüzde 95,3tür. Bu, vergi gelinleri top-
lamıyla ilgili rakam. 

Tamam mıdır efendim? 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Tamam efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Gelir Bütçesinin tümü üzenindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Maddelere ve bölümlere geçilmesiini oylarınıza 

arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kahul 
edilmiştir. 

2 nci maddeye ekili cetvelin bölümlerini okutup, 
ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

GeHir 
türü Açıklama Lira 

1 Vergi gelirleri 5 750 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal ge
lirler 750 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve fonlar 100 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 6 600 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul ettiğiniz bölümleriyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bir karar almamız lazım; sayın kâtip üye
lerin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
DENGE 
MADDE 3. — ödenekler toplamı ile tahmin edi

len gelirler arasındaki fark net borçlanma hâsılatı ile 
karşılanacaktır. 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bütçe Uygulama Esasları 

ödenek dağıtım ve kullanımı 

MADDE 4. — a) Bütçe kanunlarına ekli (A) 
cetvellerindeki ödenekler, Maliye ye Gümrük Bakan
lığınca belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oran
ları dahilinde 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 hedef
leri ve hizmet önceliklerini göz önünde bulundura
rak, tasarruf anlayışı içinde, kullanmakla yükümlü
dürler. 

b) Bütçe kanunlarına bağlı (A) işaretli cetveller
deki ödeneklerin (Hazine yardımı almayan katma büt
çeli idareler ödenekleri ile- Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı bütçesinin (930-08-3-309-900 - Yedek ödenek» 
ve «940-03-3-424-900 - Siyasî Partiler Kanunu uya
rınca Devlet yardımı» tertiplerindeki ödenekler ha
riç) % 3'üne kadar olan kısmını, konsolide bütçe 
büyüklüğü ile sınırlı olarak Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Bütçesinin (930-08-3-309-900 - Yedek ödenek 
tertibine eklenmek üzere kesmeye Bakanlar Kurulu, 

Bakanlar Kurulu Kararı ile kesilen miktarları Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibine 
eklemeye ve bu işlemler sonucu doğacak Hazine Yar
dımı fazlalarını iptale Maliye ve Gümrük Bakanı, 

Yetkilidir. 

BAŞKAN—Madde «zerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyo

rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1986 Malî Yılı Bütçe Kanun 

Tasarısının «ödenek dağıtım ve kullanımı» başlıklı 
4 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan, yüzde 

3'lük kesinti limitinin, yüzde 8 olarak tespitini arz ve 
teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

ismet Oktay 
Eskişehir 

Cevdet Karakurt 
Diyarbakır 

Atilla Sın 
Muş 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Gerekçe : 
1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 4 üncü 

maddesinin (b) fıkrası hükmüne göre, bazı istisnalar 
dışında, bütçe kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvelde
ki ödeneklerin, yüzde 3'üne kadar olan kısmını, kon
solide bütçe büyüklüğüyle sınırlı olarak, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı bütçesinin «Yedek ödenek» terti
bine eklenmek üzere kesmeye Bakanlar Kurulu yet
kili kılınmıştır. 

Teklif edilen değişiklik önergesiyle bütçe ödenek
lerinin etkili ve tasarruf anlayışı içinde kullanımının 
sağlanması ve kuruluşların hizmet önceliklerini de 
göz önünde bulundurmak suretiyle, konsolide bütçe 
içinde, ödeneklerin dengeli bir biçimde dağılımının 
gerçekleştirilmesi amacıyla, tasarıda öngörülen yüzde 
3'lük kesinti limitinin, yüzde 8'e çıkarılması teklif 
olunmaktadır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi kabul edilen önerge ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... .Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Aktarma 
MADDE 5. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Münhasıran (100 - Personel giderleri) harca

ma kalemindeki ödeneklerle ilgili olarak, aynı kuru
luş bütçesi içinde programlar arası aktarma yapmaya, 

b) Kuruluş bütçelerinin (100 - Personel giderle
ri) tertiplerinde yer alan ödeneklerden yılı içinde 
kullanılması imkânı olmadığı tespit olunan miktarla
rı, ilgili kuruluşla mutabakat sağlanmak suretiyle Ma-
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Üye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde yer alan (Per
sonel 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) 1986 Yılı Programının Uygulanması, Koordi
nasyonu ve izlenmesine Dair Karara uygun olarak 
yıllık programda yapılacak değişikliklere muvazi 
olarak, değişiklik konusu projelere ait ödenekleri ilgili 
kuruluşlar bütçeleri arasında aktarmaya, 

Yetkilidir. 
Malî yıl içinde diğer bir daireye ve idareye akta

rılan ödenekleri» ilgili hizmetin yütürülmesiyle bütçe
sine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

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

Kabul 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 kalemin
den oluşur. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile di
ğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan; 

a) «Fasıl ve bölüm» deyimleri bütçe sınıflandı-
rılmasındaki «Program» ı, 

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 
giderlerin (R) işaretli cetvelde belirtildiği üzere Dev
let muhasebesi kayıtlarında gösterileceği alt ayırımı 
(bu ayırıma Kesinhesap Kanunu tasarılarında da yer 
verilir.), 

g) Borç ödemeleri yönünden «ilgili hizmet terti
bi» deyimi, (Personel giderlerine ait harcama kalem
lerindeki Ödenek bakiyeleri yalnızca personel gider

leri borçlarına karşılık gösterilmek şartıyla) hizmet 
veya harcamanın ait olduğu program bazını, 

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

Kabul etmeyenler... Madde 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 1986 yılı 

programına alman 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... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe politikası ve malî kontrol 
MADDE 8. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, 

dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek ama
cıyla ödeneklerin dağıtım ve kullanımını, gelir ve gi
derlere ilişkin kanun, yönetmelik ve kararnamelerin 
uygulamalarını düzenlemek üzere, gerekli önlemleri, 
almaya, standartları tespite ve sınırlamaları koymaya, 

b) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yar
dımları ile karşılanan ve katma bütçeli idare duru
munda bulunmayan özel kanunlarla kurulmuş kamu 
kuruluşlarının hizmet programlarını yılı içinde dü
zenlemeye ve bunlar için harcamalar ve istihdam esas
ları yönünden, gerekli standartları tespite ve sınırla
maları koymaya, 

c) Fonlarla ilgili tahakkuklardan ödenmemiş ol
ması nedeniyle emanete alınmış miktarları gelir kaydet
meye, 

Yetkilidir. 
Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, dö

ner sermayeli kuruluşlar ve Kamu İktisadî Teşebbüs
leri hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, bir sua

lim var. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
FERİT MELEN (Van) — 8 inci maddenin (b) 

fıkrasında sözü geçen kuruluşlar hangi nevi kuruluş
lardır? Bu kuruluşlara KİT'ler ve fonlar dahil midir? 
Bu hususta birkaç örnek verirlerse konunun mahiyeti 
anlaşılacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; KİT'ler dahil değildir. Ma
den Tetkik Arama, Elektrik İşleri Etüt İdaresi gibi 
kuruluşları kapsamaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Geçen yıllar borçları 

MADDE 9. — Malî yılın sonuna kadar ödeneme-
diği gibi, emanet hesabına da alınamayan ve 1050 sa
yılı 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 ayrıntı kod
larından doğup da, ilgili hizmet tertiplerinde karşılığı 
bulunan veya bulunmayan borçlar, «Personel giderleri 
geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları,» faaliye
tinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, per
sonel giderlerine ilişkin harcama kalemlerinden ak
tarma yapılmamak kaydıyla, 1986 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 borçları» 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 — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Katma bütçeli idarelere Hazine yardımı 
MADDE 10. — 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 fazla olduğu 
tespit edilen kısımlar, malî yıl sonunda Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı ile mutabakat kurularak ilgili 
idarelere ödenmeyerek Maliye ve Gümrük Bakanın
ca iptal edilir. 

Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki kat
ma bütçeli idarelerin malî yıl sonuna göre Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları 
genel bütçeye gelir yazılır. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 10 uncu madde 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 
Kuvvetler Bütçesinin programlarında (2) ödenek türü 
içinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskân 
ve tesisleriyle, NATO enfrastrüktürün gerektirdiği in
şa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile 
RE - MO programı içerisinde yer alan alım ve hiz
metler, Devlet Planlama Teşkilatı vizesine bağlı ol
mayıp, yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde 
yer almaz. 

Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje 
numarası altında toplu olarak verildiği hallerde, bu 
toplu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına 
ilişkin olarak ilgili bakan ve Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığınca onaylanmış programlarda göste
rilen işler esas alınır. Kalkınmada öncelikli yörelere 
ilişkin programların onaylanma işlemleri malî yılın 
ilk ayı içerisinde sonuçlandırılır. 

Yıllık yatırım programına ek yatırım cetvellerin
de yer alan projelerden ilgili bakanın onayı ile il özel 
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idarelerince valinin yetki ve sorumluluğunda gerçek
leştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran 
proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere, hiz
metin ait olduğu il özel idaresine ödenir. Mahallî hiz
met niteliğini taşıyan işler, bu fıkrada belirtilen esas
lar çerçevesinde program ve proje safhasında da va
lilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl için
de yapılması zorunlu değişiklikler için «1986 Yılı 
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlen
mesine Dair Karar» da yer alan usullere uyulur. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..; 11 inci madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Fonlara ilişkin hükümler 
MADDE 12. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçesinde yer alan çeşitli fonlara ilişkin hükümler 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Personel giderleri fonu : 

Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kullanılan öde
me emirlerine dayanılarak yapılan hesaplamalar so
nucunda, bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyece
ği anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının gerektirdiği 
harcamalar için, 100 - Personel giderleri (üniversite
lerin gece öğretimine ilişkin fazla çalışma ücreti ile 
konferans ücreti hariç) ile yolluk karşılığı verilen taz
minatlar, sürekli görev yollukları, yurt dışında görev
li öğretmen aylıkları, muhtar ödenekleri ile ilgili ter
tiplere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-
08-3-301-900) tertibindeki ödenekten aktarma yapma
ya 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. 

b) Yatırımları hızlandırma fonu : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-

3-303-900) tertibindeki ödenekten; 
1986 Malî Yılı Programının Uygulanması, İzlen

mesi ve Koordinasyonuna İlişkin Kararname hüküm
lerine uyularak 1986 yılı yatırım programının uygu
lama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörler
de yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı için
de gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve altsektör-
lerde yer alan ve programa yeni alınması gereken 
projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılma

sında kullanılmak üzere söz konusu projelere ilişkin 
.ıevcut veya yeniden açılacak tertiplere ve Hazine ve 

Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri ile ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya 
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 İkti
sadî Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları projele
rinin çeşifli nedenlerle yetersiz kalan Türk Lirası 
giderlerini karşılamak üzere; Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Bütçesinin (930-08-3-308-900) tertibindeki öde
nekten genel ve katma bütçeli kuruluşların hizmet 
programlarındaki harcama kalemleri ile Kamu İkti
sadî Teşebbüslerine ve diğer kamu kuruluşlarına ya
pılacak transferlerle ilgili olarak Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı Bütçesinde mevcut veya yeniden açı
lacak tertiplere aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük 
Bakanı, bu ödeneğin kullanılış şeklini ve harcama 
esaslarını tespite Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

d), Sıkıyönetim giderleri fonu : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-

3-311-900) tertibindeki ödenekten, 13.5.1971 tarih ve 
1402 sayılı Kanuna 15.5.1973 tarih ve 1728 sayılı Ka
nunla eklenen fıkra gereğince, her türlü sıkıyönetim 
liderlerini 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 
ayrıntı kodlarına gider kaydedilecekler hariç, (1) ve 
(3) ödenek türü altındaki tertiplerde yer alan ve yurt 
dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması 
gereken ödenekleriyle, genel bütçeye dahil dairelerle 
katma bütçeli idarelerin uluslararası kuruluşlara ya
kacakları ödemelere dönük ödeneklerin yabancı para 
karşılıklarını sabi^ tutmak ve 30 Eylül 1985'teki kur
lar ile transfer anındaki kurlar arasındaki farkı karşı
lamak amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı Büt
çesinin (930-08-3-302-900) tertibindeki ödeneği ilgili 
kuruluşların hizmet programlarında mevcut ilgili ter
tiplere aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakam yetki
lidir. 

f) Yedek ödenek : 
Maliye ve Gümrük Bakanı; 
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1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-
08-3-309-900) tertibindeki ödenekten bütçelerin Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek veya ye
niden açılacak tertiplerine aktarma yapmaya, 

2. Hizmetin gerektirdiği hallerde Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin 910, 920, 930 ve 950 
kod numaralı programlarından, Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın teklifi ile 
yedek ödenek tertibine aktarma yapmaya, 

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

Kabul etmeyenler... 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 yatılı okullarda veya 
yurt dışında kendi hesaplarına okutturacakları öğren
ciler için konulmuş olan ödeneklerden gerekli mik
tarlarını, bu Kanuna bağlı (B) cetveline gelir ve bu 
öğrencilerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere 
(A) cetvelinde ilgili kurumun bütçesinde mevcut veya 
yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Mali
ye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kamu ortaklığı fonundan sağlanacak kaynak

lar 

(MADDE .14. — 2983 saydı Tasarrufların Teşvi
ki ve Kamu Yatıranlarımın Hızlandırılması Hakkın
da Kanun hükümleri çerçevesinde, altyapı teslislerinin 
finansmanı amacıyla temin edilen kaynaklan, 1986 
yılı Programı ile uygunluğu sağlanmak şartayla, bir 
yandan .bütçede açılacak özel tertibe gelir diğer yan
dan ilgili kuruluş 'bütçelerinde açılacak tertiplere 
özel ödenek kaydetmeye, bunlardan yılı içinde har
canmayan miktarı ertesi yıl bütçesine devren 'gelir 
•ve ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

2983 sayılı Kanun ıgereğince çıkartılan Gelir Or
taklığı Senetleri kamu kurumlarının yapacakları iha
le ve sözleşmelerde teminat olarak ve Hazinece sa
tılacak millî emlak bedellerinin ödenmesinde nomi
nal değerleri üzerinden kabul edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1986 Malî Yılı Bütçe Kanu

nu Tasarısının «Kamu Ortaklığı Fonundan Sağlana-
oaik Kaynaklar» başlıklı 14 üncü maddesinin aşağı
daki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Ali TopçuoğUu 
Kahramanmaraş 

A. Cengiz Dağyar 
Antalya 

Mustafa Kemal Toğay 
İsparta 

Metin Balıbıey 
Afyon 

Kemal tğrek 
Borsa 

«'Kamu Ortaklığı Fonundan sağlanacak kaynak
lar 

MADDE 14. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının bağbı bulunduğu balkan, Maliye ve Gümrük 
Bakam, projenin ilgili bulunduğu balkan, Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarı ve Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı İdaresi Başkanının teklif i ve Başbakanın tasdi
ki suretiyle, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve 
Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Ka
nun hükümleri çerçevesinde, laltyapı tesislerinin fi
nansmanı amacıyla ayrılan kaynaklan, bir yandan 
bütçeye açılacak özel tertibe gelir, diğer yandan il
gili kuruluş bütçelilerinde açılacak tertiplere özel öde
nek kaydetmeye, bunlardan yılı içinde harcanmayan 
miktarı ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek 
kaydetmeye Maliye -ve Gümrük Bakanı yetkilidir.; 

Devlet Planlama Teşkilatı, bu suretle temin edi
len kaynakların 1986 yılı programı ile ilişkisini yılı 
içinde gerçekleştirmeyle yetkilidir. 

2983 sayılı Kanun gereğince çıkarılan ana para 
iadeli Gelir Ortaklığı Senetleri, kamu kuramlarının 
yapacakları ilhale ve' sözleşmelerde ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Ka
nunun 10 uncu maddesinin 3 numaralı bendıine göre 
teminat olarak ve Hazinece satılacak mıillî emlak 
bedellilerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden 
kabul edilir.» . 

Gerekçe: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı bulunduğu bakan, Maliye ve Gümrük Baka
nı, projenin ilgii bulunduğu bakan, Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarı ve Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı idaresi Başkanının teklifi ve Başbakanın 
tasdiki suretiyle, 2983 sayılı Kanun hükümleri çer
çevesinde temin edilen kaynaklardan ilgili bütçele
re özel gelir ve ödenek kaydedilen miktarların, ya-
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tırımlann en etkin ve süratli bir biçimde sürdürül
mek, kamu yatırımlarının süresi /içerisinde veya ge
rektiğinde süresinden evvel gerçeldeştirilebiknesi içtin, 
amaçlarına tahsis olunan bu ödeneklerin Devlet Plan
lama Teşkilatınca 1986 Yılı Programı ille uygunluğu
mun sağlanmasını temin etimde, ayrıca, gelir ortak
lığı senetlerinin kamu ihale ve sözleşmeleri ile amme 
alacaklarında teminat olarak kabul edilmesini müm
kün kılmak için maddemin yeniden düzenlenmesi tek
lif olunmuştur. 

BAŞKAN — önergeye komisyon... 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, soru 

sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Bu safhada soru sorulmaz Sayın 
Mefen.ı 

PERÎT MELEN '(Van) — Burada bir maddede 
plana uygun olmak şartı vardı, o kayrılmış; yani 
plansız harcamalar mı yapılacak? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KÖRTCEBE ALPTEMOCÎN (Bursa) — Tam ter
sine. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE ıBÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KÖRTCEBE ALPTBMOÇÎN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

CAHİT TÜTÖM (Balıkesir) — Sayın Başka
nım, komisyon bir açıklama lütfetseler, siz isteseniz, 
oldukça uzun bir önerge çünkü. 

BAŞKAN — Efendim, kaMıp, katılmadıklarını 
açıklıyorlar; önergeyi de okuduk. . 

AHMET İLHAMI KÖSEM (MaJktya) — önerge 
açıktır, sarih olarak gösteriyor. 

ıBAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.» 

Maddeyi önerge ile binlikte oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir-

15 inci maddeyi okutuyorum: 
'Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko

mutanlığı ve Salhü Güvenlik Komutanlığı ile Görev 
ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarının Bütçelerine İlişkin Aktarma İşlem
leri 

MADDE 15. — a) (Maliye ve Gümrük Bakanı; 
(1) Milî Savunma * Bakanlığı ile Jandarma Ge

nel Komutanlığı ve Sahıil Güvenlik Komutanlığı ara
sında cani malî yıl içinde yapılan hizmetlerin bedel
lerini karşılamak amacı ile, varılacak uzlaşma üzeri
ne, iligiü ıbütçelerin program, altpragram, faaliyet ve. 
projeleri arasında karşılıklı olarak aktarma yap
maya,. 

ı(2) Yukarıda 'belirtilen bütçelerde yer alan Si
lahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken 
ikmal ve tedarik hizmetleri ide bir programa ait bir 
hizmetlin diğer bir program 'tarafından yürütülmesi 
hailinde ödeneği ilgili program, altpragram, faaliyet 
veya projeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

^(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teş
kilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanma
sı ve kesinhesapların hazırlanması ile ilgili olarak 
gerekli görülen her türlü bütçe işlemlerini ve dü
zenlemeleri yapmaya, 

Yetkilidir, 
b) 'Emniyet Genel Müdürlüğü, yeniden teşkilat

lanması ile''ilgili kanunî düzenleme yapılıncaya ka
dar, yılı programına dahil yatırımlarının gerçekleştiril
mesi jile ilgili işlemlerden 'gerekli gördüklerini Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığının uygun görüşünü al-. 
mak kaydıyla, bizzat yapmaya yetkilidir.: 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir., 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Bağış, hibe ve yardım yolu ile gelen malzeme

ler ' 

MADDE 16. — a) Yurt içi ve yurt dışı kaynak
lardan hibe olarak malî yıl içinde elde edilecek im
kânların Türk Lirası karşılıklarını gereğine göre büt
çeye gelir veya gelir, ödenek ve gider kaydetmeye 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzeri
ne Maliye ve Gümrük Balkan» yetkilidir. 

b) Dış kaynaklardan 'veya uluslararası anıtlaş
malar içerisinde bağış ve kredi yolu ile gelecek her 
çeşit malzemenin navlun ve dışalımla ilgili vergi ve 
resiırrierinin ödenmesi amacı ile bunların karşılığım 
ilgili Mtçderinde mevcut veya yeniden açılacak har
cama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gereken 
işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet-
ıkiiidür,, 
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c) 1986 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma Ba
kanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü
venlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletler
den askerî yardım yolıu ile veya diğer yolardan fiilen 
(sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) 

.cetvelinde bu adlarla açıllacak tertiplere gelir ve kar
şılıklarını da bu bütçelerde açılacak özel tertiplere 
ödenek ve gider gaydetmeye Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yak. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
Bağışlar ve diğer özel ödeneklere ilişkin hüküm

ler 
MİADDE 17. — Bağışlara ilişkin özel ödenek

lerle diğer özel ödeneklerden; 

a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artridarı 
ile talhsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından ye
tersiz olanlara,, 

b> (la) fıkrasında yazılı olanlar dışında kabp da 
(250 000) lirayı aşmayan ve iki yıl 'devrettiği halde 
harcanmayanları, 

iptali etmeye Maliye ve Gümrük Balkanı yetkili
dir. 

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

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Î8 incıi maddeyi okutuyorum: 
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko

mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yaban
cı ülkelere yapılacak hazmet ikarşıhıklarıı 

MADDE 18, — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Milî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ya
bancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya ve
rilen veya ıbir hizmetin yerine getirilmesinde kulla
nılan ıkara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira 
veya ücret tutarlarını; 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eği
tim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yaban
cı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapı'lan mas
raflar karşılığında ilgili devletlerce ödenen miktar
ları; 

c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gere
ğince yedek havaalanlarının bakım ve onarımları için 
verilecek paraları; 

Aynı amaçla kullanimak üzere bir yandan büt
çeye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı kuruluş büt-
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çelerimin sonunda açılacalk özel tertiplere ödenek kay
detmeye ve bu suretle ödenek kaydolan miktarlar
dan yılı içlinde harcanmayan kısımıları ertesi yıla 
devretmeye^ 

Yetkilidir^ 
BAŞKAN— 'Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
DPT etüt ve proje ödeneklerdi 
MADDE 19, — Oevlet Planlama Teşkilatı Büt

çesinin;1 

a) (111 -011 -2-001 -300) tertübündeki ödenekten, bir 
•kısmını Devlet Planlama Teşkilatınca gerekli görü
len hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların 
yaptırılması amacıyla, bütçelilerin dlgilıi tertibine aktar
maya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Devlet Planlama Teş
kilatı aynı amaçlarla öl özel idarelerine; iktisadî dev
let teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüslerine yap-
tıraoağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

b) ı(lll-01-3-14>l-900) tertibinde yer alan öde
neği, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin program 
ve projeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili 
harcama kalemlerine aktarmaya Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. Aynı 'amaçlarla diğer kamu kuru
luşlarına yapılacak ödemeler de bu tertipten karşıl-
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

soru sormalk istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum;. 
CAHİT TUTUM ı(Balıkesir) — Sayın Başka

nım, Devlet Planlama Teşkilatına bir peşlin öde
me ytetkisli verilmektedir. Peşin ödeme yetkisi, böyle 
bir yetki -devri, kamu tüzelkişisine mümkün de, böy
le bir idareye peşin ödeme yetkisi, bütçe kanunun
da 'böyle bir ıspesı'lfik hüküm olmadıkça, mümkün 
değil midir iki, buraya koyuyorlar? 

Bunu öğrenmek işitiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTBMOÇtN ı(Bursa) — Efendim, 
bu, senelerden beri kendi Ikendini tekrar eden bir 
hüküm. Başka bir imikân olamadığı için, bütçe ka
nununda böyle bir yetki verilmekte, açıklık getiril
mekte. 

CAHİT TUTUM (Balıkesıir) — Sebebi nedir?... 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz listeyen?... 

Yok, 
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Maddeyi •oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 ncd maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler 

(Bağlı cetvelleri 
MADDE 20. — a) 1050 sayılı M ufaasetoei Umu

miye Kanununun' değiştik 29 uncu maddesine göre, 
<|1) 1 inci madde ile verilen ödeneğin dağılımı 

«A» lişaretlİL, 
(2) Özel hükümlerine göre 1986 malî yılında 

tahsiline devam olunacak Devlet gelirleri «B» işa
retli, 

(3) Devlet gdMerinin dayandığı temel hüküm
ler « O işaretli, 

(4) {Kanunlarla •bağlanmış vatanî hizmet aylık
ları «Ç» işaretli, 

ı(J5) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar «G» işaretli, 

(6) Harcamalara ilişkin formül' «R» işaretli, 
to) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uya

rınca her yıl Bütçe Kanunu ile tespiti gereken mik
tarlar «H» işaretli, 

c) Muhtelif kanunlar ile kanun hükmünde ka
rarnameler uyarınca yılları bütçe kanunlarında gös
terilmesi gereken parasal sınırlar «I» işaretli, 

d) 11.8^1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun üçüncü 
maddesi gereğince Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı taraf undan idare edilecek okul pansiyon
ları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon üc
retleri «M» işaretli, 

e) 7.6.1939 tarih ve 3634 sayiı Milî Müdafaa 
Mükellefttyeti Kanununun, 

(!) 3'6 nci maddesine göre millî müdafaa mükel
lefiyeti yoluyla alınacak hayvanlıarm Mim değerleri 
«O» işaretli, 

ı(2) 38 inci maddesine göre alınacak motorlu 
taşıtların alım değerleri «P» işaretli, 

f) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yıl içinde 
değişiklik yapılabilmesG kaydıyla Taşıt Kanunu uya
rınca kurumların satın alacakları taşıtların en çok 
satın alıma bedelleri «T» işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısının 20 nci maddesi gereğince tasarıya ekle
nen (R) işaretli cetvelin (900 - Transferler) harcama 
kaleminin, (960-Borç ödemeleri) ayrıntı kodu ile il
gili (J) fıkrası sonuna «ile 6.6.1985 tarih ve 3222 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca yapılacak öde
meler.» ibaresinin eklenmesini arz ederiz. 
Mustafa Ertuğrul Ünlü Ali Rıfkı Atasever 

Bursa ' Tekirdağ 
Ali Topçuoğlu Hikmet Bicentürk 

Kahramanmaraş İçel 
Bülent Akarcalı F. Mihriban Erden 

istanbul İsparta 
İsmail Saruhan Ayhan Uysal 

Ankara Çanakkale 
Gerekçe: 
6.6.1985 tarih ve 3222 sayılı Kanuna göre, icra 

dairesine tevdi veya bu dairece tahsil olunan veya 
muhafaza altına alınan paraların, ilgili memur tara
fından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçiri
len miktar, cezaî takibat sonucu beklenmeden ve taz
min yolunda bir hükme hacet kalmaksızın Hazine ta
rafından derhal icra veznesine yatırılması öngörül
müştür. 

Kanunun uygulanmasını sağlamak üzere, ödeme
nin bütçenin hangi ayrıntı kodundan yapılacağının 
tespiti amacıyla teklifte bulunulmaktadır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 20 nci 
maddesine bağlı (R) cetvelinin (900 - Transferler) har
cama kaleminin (950 - Sosyal Transferler) ayrıntı ko
dundaki (1) bendinin.sonuna aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ederiz. 

«Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin 
Yurtdışı işçi Hizmetleri faaliyetleriyle ilgili olarak; 
yabancı ülkelerdeki işçilerimizin haklarını korumak 
amacıyla hukukî, danışma ve avukat ücretleri, ya
bancı ülkelerde güç duruma düştükleri anlaşılan işçi
lerimiz ve aile fertlerinin cenaze giderleri ile cenazele
rinin yurda nakil masrafları,» 

Ahmet Remzi Çerçi Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Adana Sivas 

Selim Koçaker Beşir Çelebioğlu 
Tokat Mardin 

. B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 
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Gerekçe: 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurt 

dışı teşkilatı ilk olarak 1967 tarihli 864 sayılı Kanun
la Çalışma Bakanlığı Teşkilat Kanununa eklenen mad
delere göre kurulmuştu. Ek 9 uncu madde, yabancı 
ülkelerde çalışan Türk işçileriyle eş ve çocuklarının 
ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer çeşitli ihtiyaçları
nın zaruret görülen hallerde karşılanabilmesini temi-
nen bakanlık bütçesine ödenek konulmasını ve yapı
lacak yardımların nelerden ibaret olacağının bir yö
netmelikle belirlenmesini öngörmekte idi. 

Bakanlık, bu maddeye dayanarak çıkarılan Yar
dım Yönetmeliğine göre yurt dışında müzayaka ha
lindeki işçilerimiz ve aile fertlerine işsizlik, hastalık, 
hudut dışı edilme, avukat temini gibi çeş'itli hallerde 
yardım yapabilmekte, cenazelerinin yurda getirilmesi 
masraflarını kısmen veya tamamen karşılamakta idi. 

9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
ki Kanuna, yurt dışındaki işçilerimize yukarıda belir
tilen yardımların zaruret halinde yapılmasına imkân 
veren özel bir madde konulmamıştır. Ancak, bakanlı
ğın yurt dışı teşkilatının kurulmasına ilişkin 9.10.1984 
tarihli 84/8610 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi
nin 19 uncu maddesinde bakanlığın yurt dışı kuruluş
larının görevleri yalnız istihdam ve sosyal güvenliğe 
ilişkin konularla sınırlı tutulmayarak yabancı ülkeler
deki işçilerimiz ve ailelerinin bulundukları ülkeye 
uyumları, ülkemizle bağlarının canlı tutulması gibi 
görevler de yüklenmiştir. Bu görevler, bugüne kadar 
olduğu gibi işçilerimize zaruret halinde yukarıdaki 
yardımların sınırlı da olsa yapılmasını ve özellikle ce
nazelerinin yurda getirilmesi masraflarının ihtiyaç öl
çüsünde karşılanmasını da gerekli kılmaktadır. 

Yıllardır yapılmakta olan bu hizmetin, asgarî öl
çüde de olsa devam ettirilmesi zarureti dikkate alına
rak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1986 
malî yılı bütçe tasarısının 111.05.3.441.900 (Transfer
ler) harcama kalemine 10 milyon lira ödenek konul
muştur. 

Bu itibarla, 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısının eki (R) cetvelinde (900 - Transferler) harcama 
kaleminin (950*- Sosyal Transferler) ayrıntı koduna 
yeni bir fıkra eklenmesi zorunlu görülmektedir. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup işleme ko
yacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısının 20 nci maddesi gereğince tasarıya ekle
nen (R) işaretli cetvelin (900 - Transferler) harcama 

kaleminin, (960-Borç Ödemeleri) ayrıntı kodu ile 
ilgili (j) fıkrası sonuna «ile 6.6.1985 tarih ve 3222 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca yapılacak öde
meler.» ibaresinin eklenmesini arz ederiz. 

Bursa Milletvekili Mustafa Ertuğrul Ünlü ve ar
kadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılamıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 20 nci 
maddesine bağlı (R) cetvelinin (900 - Transferler) 
harcama kaleminin (950 - Sosyal Transferler) ayrıntı 
kodundaki (1) bendinin sonuna aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ederiz. 

«Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin 
Yurdışı işçi Hizmetleri faaliyetleriyle ilgili olarak; 
yabancı ülkelerdeki işçilerimizin haklarını korumak 
amacıyla hukukî danışma ve avukat ücretleri, yaban
cı ülkelerde güç duruma düştükleri anlaşılan işçileri
mizin ve aile fertlerinin cenaze giderleri ile cenazele
rinin yurda nakil masrafları,» 

Adana Milletvekili Ahmet Remzi Çerçi ve arka
daşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılamıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye, komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi, kabul edilen önergeler ve (R) 
cetveli ile birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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21 inci maddeyi okutuyorum : 
(B) cetveline ilişkin diğer hükümler 
MADDE 21. — 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Ka

nuna göre petrolden alınacak Devlet hakkı, bütçe
nin (B) cetvelindeki «Petrolden Devlet Hakkı» 

Tertibine gelir kaydolunur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
Döner sermaye gelirlerine ilişkin hükümler 

MADDE 22. — Genel bütçeye dahil dairelerle, 
katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletme
lerin (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversiteler, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 3.6.1938 ta
rih ve 3423, 7.7.1939 tarih ve 3704, 11.7.1972 tarih ve 
1607, 12.10.1983 tarih ve 2916 sayılı kanunlarla ku
rulmuş döner sermaye işletmeleri, Adalet Bakanlığı 
Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğüne bağlı döner 
sermayeli işletmeler ve 16.5.1984 tarih ve 3007 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine göre kurulmuş döner ser
maye işletmeleri hariç) bir ay içinde gayri safi hâsı
latından '% 15'e kadar olan kısmını ve dönem sonu 
kârlarını genel bütçeye peşin gelir kaydetmeye Maliye 
Ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin toplanma
sına, kaydına, raporlanmasına, yıl sonu kârlarına mah
subuna ve bildirim ve ödeme sürelerinin tespitine iliş
kin hususlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belir
lenir. 

Bu madde hükmünün yerine getirilmemesinden do
ğan Hazine kaybı, ilgili döner sermaye işletmelerinin 
ita amiri ve saymanından 21.7.1953 tarih ve 6183 sa
lı Kanuna göre yarı yarıya tahsil edilir. 

Peşin gelir hükümlerinin uygulanmasında Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca verilmiş ek süreler için ge
cikme zammı uygulanmaz; 1982, 1983 ve 1984 Büt
çe Kanunlarında yer alan peşin gelirlerin, süresinde 
ödenmemesi sebebiyle ortaya çıkan gecikme zamları 
aranmaz. 

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Fonlara ilişkin gelir kaydı ve aktarma işlemleri 
MADDE 23. — a) Hazine ve Dış Ticaret Müs

teşarlığının 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 kuruluş amaç
larını karşılamaya yetecek miktarın üzerindeki kısmı
nı, 

tşbu fonların genel amaçları içlinde karşılıklı ola
rak devretmeye, 

Yetkilidir. 
b) 16.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 inci 

maddesinin 1 inci fıkrası gereğince açılan «Akaryakıt 
İstikrar Fonu»nun üçer aylık dönemler itibariyle ge
lir fazlalarından yansına kadar olan kısmı, yıl so
nundaki net gelir fazlasının tamamı Gelir Bütçesinin 
ilgili tertiplerine gelir kaydedilir. 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

Katsayılar ve yurt dışı aylıkları 
MADDE 24. — a) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 154 üncü maddesi uyarınca gös
terge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde (56) 

, katsayı uygulanır. 
! b) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kad

rolarında görev alan Devlet memurlarının yurt dışı 
aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilince
ye kadar, 15.6.1985 tarih ve 85/9592 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararında yer alan hükümlere göre ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenler; grup
ları adına Sayın Şengün, Sayın öney. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Şengün, süreniz 10 dakikadır efen

dim. 
MDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De

nizli) — Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer üye
leri; 1986 yılı üçin kamu personeline ödenecek maaş 
ve ücretler konusunda hükümetin getirdiği iyileştir
me düzenlemeleri, katsayıyı belli bir miktara - yılın 
ilk yarısı için ve ikinci yarısı için - çıkartmak; yan 
ödeme katsayılannı yükseltmek ve yakacak yardım
larını da belli noktadan bir üst noktaya getirmek 
şeklinde özetlenebilir. 

Yapılan hesaba göre 1986 yılında, yılın ilk yarısı 
için net yüzde 16,6, ikinci yarıda da buna yüzde 14,7 
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oranında bir ek artış getirmek suretiyle, sağlanacak 
iyileştirmenin yüzde 31,3 oranında olacağı ifade edi
liyor. Bu durumda, bütün bir yılı kapsayan ortala
ma olarak, yüzde 24 oranında bir artış sağlanmış ol
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, katsayılar, yanödemeler, ya
kacak yardımları gibi ödemelere, vergi iadeleri de ka
tılmak suretiyle, memurların yaşam düzeylerinin enf
lasyonun üzerinde artırılmış olduğu hükümet tarafın
dan ifade edilmiştir. Memurlar denilince, bugün yakla
şık olarak, 1 milyon 300 bin kişi sözkonusudur. Aca
ba, hangi memurun hayat düzeyinde, yaşam düze
yinde iyileştirme sözkonusudur? Eğer bir mühendisi, 
konsolide bütçe içindeki bir ücretliyi, bir ilkokul me
zununu, 9 uncu derecenin filan kademesindeki bir üni
versite mezununu, genel hizmetler sınıfı içindeki sıra
dan bir memuru ele alırsanız, her birisi için farklı 
iyileştirme rakamlarına ve oranlarına varmak müm
kündür. Şu halde, «Memurun hayat düzeyini iyileş
tirdik» derken, münferit olarak, konsolide bütçe için
de çalışanların herhangi birini yahut da bir grubu
nu, bir sınıfını ele alırsak, yanıltıcı birtakım nokta
lara varmış oluruz. 

O nedenle, bize göre, bu konuda memurun hayat 
düzeyinin ne kadar iyileştirildiğini gösterecek olan 
doğru bir yaklaşıma; o memura yıl içinde, aylığı da
hil prim, aile, doğum, ölüm yardımları, ek ders, fazla 
çalışma ücretleri, iş riski, iş güçlüğü, tedavi yardım
ları vesaire şeklinde bütçenin (R) cetvelinde sözü edi
len harcamaların tümünün, kesinhesaplardan veya ke
sine yakın hesaplardan alınması ve bu harcamanın ne 
kadar memura yapıldığının ortaya konulması suretiyle 
sanıyorum varılmış olur. 

Biraz önce ifade ettiğim bu usul üzere yaptığımız 
bir hesapta, 1983 yılında konsolide bütçe içindeki bir 
memura, yılda ortalama olarak 587 bin lira ödediği
miz ortaya çıkıyor. Teferruatını söylemiyorum, bu 
miktar 1984 yılında 740 bin liraya ulaşmış, 1985 yılın
da da yaklaşık olarak 925 bin lira ödemişizdir. 

Eğer bazı varsayımlardan hareketle, bu miktar 1986 
yılında ne kadar olacaktır diye düşünürsek, onun da 
hesabını yaptık ve dedik ki, «1986 yılında, konsolide 
bütçeye tabi kuruluşlar içinde, çalışanlarla ilgili kul
lanılabilen kadro sayısı, yaklaşık 1 milyon 433 bin 
kişidir ve bunlar için bütçede öngörülen personel 
masrafları 1 trilyon 550 milyar liradır. Buna, vergi 
iadesi olarak da makul bir miktar eklendiği takdirde, 
memurlar - ki, bize göre 1983 -1986 yılında, «me
mur sınıfı» diyeceğimiz bütün bu kesim, yaklaşık ola-
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rak 100 milyar lira vergi iadesine muhatap olacak
tır - 1985 yılında, vergi iadesi dahil, ortalama 925 
bin lira alırken, 1986 yılında bu miktar 1 milyon 150 
bin lira olacaktır. 

Eğer hükümet, çalışanlara, hakikaten enflasyonun 
üzerinde bir miktar vermek istiyorsa, 1985'den 1986' 
ya artış oranının üzerinde bir artışı da sağlamak du
rumundadır. Bizim düşüncemiz budur. Bu artış, 1985' 
den 1986'ya, yüzde 24,5'dur. Eğer 1986 yılında, ha
kikaten, hedef olarak gösterilen yüzde 25 gerçekleşir
se, diyeceğimiz bir şey yoktur; ancak değerli arkadaş
larım, yıl sonu itibariyle ortalama olarak, 1985 yılın
da enflasyon hızının yüzde 40'larda gerçekleşeceği 
artık oldukça yakın bir tahmin haline gelmiş bulun
duğuna göre, 1986 yılında memura vereceğimiz yüz
de 25'lik artış, maalesef onu -hükümetin iddiasının 
aksine- enflasyonun üzerinde tutmayacaktır. 

Şu halde, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
olarakr biz katsayıyı bir tarafa bıraktık, biraz sonra 
yüce Meclise arz edilecek bir önergeyi hazırladık ve 
dedik- ki, «1986 yılında, insaflı bir hesapla, enflas
yonun ortalama yüzde 35 olduğunu kabul edelim ve 
memurumuza da, hükümetin öngördüğü miktarın üze
rinde, bir 100 milyarı yakacak yardımına eklemek 
suretiyle, onun hayat düzeyini 1985'e göre yüzde 35 
oranında yükseltelim.» 

önerge biraz sonra takdim edilecektir ve sanıyo
rum, en sağlıklı yaklaşım bu olacaktır; çünkü, biraz 
önce bütçe kanunu tasarısı görüşülürken, 4 üncü 
yüce Meclise arz edilecek bir önergeyi hazırladık ve 
yüzde 3 miktarındaki yedek ödenekler, yüzde 8'e çı
karıldı, işte bu 100 milyar da, sanıyorum kaynak 
olarak bu yüzde 8'lik ödenekten tefrik edilebilir. Biz 
önergemizde diyoruz ki, ilk yarı yıl için tespit edilen 
yakacak yardım miktarını 15 500 liradan 22 500 lira
ya çıkardığımız, ikinci yarı yıl için de 27 500 liraya 
çıkardığımız takdirde bu oran sağlanmış olacaktır. 
Hükümet de her zaman, kemalî iftiharla, «Biz çalı
şanları, belki enflasyon oranının üzerinde değil, ama 
enflasyon oranında veya enflasyon oranına yakın bir 
oranda konsolide bütçe içinde tatmin ettik» diyebile
cektir. 

Maruzatımız bundan ibarettir. Yüce kurula derin 
saygılar sunar, önergemize olumlu takdirlerini esirge
memelerini istirham ederiz. (MDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın, Şengün. 
Sayın öney, buyurun. 
SHP GRUBU ADINA TÜLAY ÖNEY (İstan

bul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe 
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kanun tasarısının katsayıyı ilgilendiren bu maddesi, 
her yıl tasarı Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Ge
nel Kurulda görüşülürken, çok iyi hatırlayacağınız 
gibi, bir tartışma konusu haline getirilir. Bu her se
ferinde de, iktidarın bir savunması, muhalefetin mu
halefet yapmak arzusu olarak dile getirilir. 

Aslında, bu böyle değildir sayın arkadaşlarım. 
Enflasyonun bu kadar hızlı gittiği ve bu kadar ka
lıcı hale geldiği bir ekonomik ortamda gerçeğini so
rarsanız sabit gelirli memur ve kamu kesiminde ça
lışan işçilere ödenecek olan aylıklarda bu şekilde bir 
katsayı mekanizmasıyla yola devam etmek ve soru
na çare bulmak kesinlikle mümkün değildir. 

Biz artık Türkiye'de memurun durumunu günün 
koşullarına uydurabilmek için katsayı gibi bir uygu
lamadan vazgeçilmesinden ve başka türlü bir eşel -
mobili (echelle mobile) sağlayabilecek ve gerçekte 
de başlangıçta asgarî haddi tespit edilirken, bugünkü 
şartlara kendisini uydurabilecek bir sistemden ve re
jimden yanayız. Ne yazık ki, katsayı sistemi bugüne 
kadar değişmemiş olduğu için, burada yine tartışma
larımızı katsayıda hapsetmek zorunda kalmaktayız. 

Bütçe kanun tasarısında 24 üncü maddede, 1986 
yılında memur maaşlarına uygulanacak katsayının 
56 olarak tespit edildiği yazılmaktadır. Madde bir 
cümledir ve aynen şöyledir: «657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun değişik 154 üncü maddesi uya
rınca gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevril
mesinde 56 katsayı uygulanır.» 

Şimdi sayın milletvekilleri, aylardan beri basında 
izliyoruz, «Hükümet yılın birinci yarısı için 56 kat
sayı düşünmüştür, ikinci yarısı için, yani 1 Temmuz 
1986'dan itibaren geçerli olmak üzere, 62 katsayı 
düşünmüştür» diye. Günlerce basında bu yankılandı. 
Hükümet bir nevî kendisini buna angaje etmiştir; 
ama bütçe kanun tasarısında bir defa bu açıklık yok
tur. Şu gün yüce Meclisin onaylayacağı bu 24 üncü 
maddeye bakarsanız, görülecektir ki, hükümet eğer 
isterse 1986 yılı boyunca hiçbir değişiklik yapmaz ve 
56 katsayıyı uygular; çünkü, bu kanunda kendisine 
bu yetkiyi veriyorsunuz. Vılın tümü boyunca 56 kat
sayıyı uygulama yetkisini veriyorsunuz. Yılın ikinci 
yarısında katsayının 62'ye çıkarılacağına dair bütçe 
kanun tasarısında hiçbir açıklık, hiçbir şerh yoktur. 

Ben dilerdim ki, bu maddede «1 Ocak 1986'dan 
itibaren katsayı 56'dır, 1 Temmuz 1986'dan itibaren 
de katsayı 62 olarak uygulanacaktır» denmiş olsun. 
Bütçe kanun tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülürken bunu ileri sürdük ve bir önerge olarak 

da verdik Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ola
rak; ama önergemiz iktidar partisi milletvekilleri ta
rafından reddedildi. Yani, bu bize şunu göstermiştir; 
hükümet bu konuda temmuz ayında katsayıyı 62 ya
pacağına dair kanunla kendisini bağlamak isteme
mektedir. Dolayısıyla 56 katsayıyı devam ettirmek 
ya da belki sadece 59'a çıkartarak, 60'a çıkartarak 
sürdürmek imkânına ve rahatlığına sahip olmak is
temektedir. Bir defa bu noktayı takdirlerinize sun
mak isterim. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda bu konu müzake
re edilirken bize hükümet mensubu olan yetkililer 
dediler ki, «Efendim, 62 katsayı ile kendimizi niye 
bağlayalım, belki de 63'e 64*e çıkarırız.» 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hükümet eğer. 
belirtilenden daha yüksek bir katsayı uygulamak is
tiyorsa, Devlet Personel Kanununda bu imkân ken
disine verilmiştir, onu uygular zaten, yani daha yük
sek katsayıyı uygular; ama ben isterim ki, angaje 
olduğu asgarisini buraya yazsın; daha yükseğini her 
halükârda uygular; çünkü kanun o esnekliği vermiş
tir. 

Efendim, şimdi biz 56 katsayıyı yılın birinci ya
nsı için esas aldığımız takdirde, bunu asla yeterli 
görmüyoruz. Sayın Şengün benden önce hesaplan 
burada açıkladılar. Aslında biz de benzeri hesapları 
yapmış vaziyetteyiz. 56 katsayı; devlete yeni işe gi
ren, yüksekokul mezunu olan ve en düşük kademe
den başlayan bir memura ancak yüzde 16.5'luk bir 
artış getirmektedir, bir defa bunu kabui edelim. Bu 
ayarlama en düşük derece memura sadece yüzde 
16.5'luk bir artış getirmektedir; bunun yanında en 
yüksek derecedeki bir memura ise, yüzde 27 - 28 ci
varında bir artış getirmektedir. Bir defa bu, büyük 
bir haksızlıktır. Esasen katsayı sistemine bu neden
le karşıyız. Düşük dereceli memurlar katsayı artışın
dan daima en az yararlanan kimseler olmaktadırlar, 
yüksek derecede memurlar ise, biraz daha fazla ya
rarlanabilmektedirler. Aslında, biz de global bir ra
kam ölaralk bir artış geçinmeyi düşünürdük; fakat 
'bütçe kamınundıa ancak katsayı ill'e ilıgii 'bir hüküm 
yer alabileceği liçin, katsayıya dönük 'bir teklif ge
tiriyoruz ve küçük bir 'iyileştirme olarak. -asla kâfi 
görmediğim'iz hailde- 1 Ocaik'tan itibaren uygulana
cak katsayının 56 değil, 58 olmasını öngören bir 
önerge veriyoruz, 

Anayasanın V63 üncü maddesi, Genel Kurulda 
bütçe üzerinde gider artırıcı veya gelir azaltıcı tek-
lıif verilemeyeceği hükmünü amirdir. Biz, burada 58 
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(katsayı önerisiyle gider artırıcı bir teklif vermiş ol
duğumuzu biliyoruz; ama bunun karşılığını göster
mek imlkânına sahibiz, Bugün 'bütçede, 500 miılyar 
ılirailıık 'bir personel fonu vardır; Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı bütçesinin transfer kalemlerinde yer alan 
'bu 500 milyar liralık personel fonundan bir mikta
rının, ıbu 2 puanlık katsayı artışı için kullanılarak, 1 
Ocak 1986'dan itibaren, kâfi olmamakla birilikte, me
murlara 56 değil, hiç olmazsa 58 katsayının uygu-
lanmasınım fevkalade gerekli olduğu inancımı taşıyo
ruz. 

Bu yoıllda verdiğimiz önergemizin, yüce Genel 
Kural tarafından desteklenmesini arz eder, saygı
lar sunarım efendim. (SHP ve MDP sıralarımdan al
kışlar) 

'MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTGEBE ALPTEMOÇİN {Bursa) — Sayın Baş
kan, meseleye açıklık getirmek üzere söz alabilir 
miyim? 

BAŞKAN —Buyurun iSayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEIBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli mill'letvökilerıi; müsaade ederseniz 657 
sayılı Kanunun değişik 154 üncü maddesini okuyo
rum : «Gösterge tablosunda yer alan rakamliarla ek 
göstergelerin aylık tutarlarına çevrilmesinde uygul'a-
nacak katsayı, memleketin ekonomik gelişmesi, genel 
geçim şartları ve devletin malî imkânlarıyila .'birilikte 
göz önünde bulundurullmalk suretiyle, Genel Bütçe 
Kanunu ile tespit olunur. 

'Bakanlar Kurulu, 'bu hususları dikkate alarak 
mallî yıllın ikinci yarısı için katsayıyı değiştirmeye 
yetkilidir. Bu takdirde, genel bütçe kanunu ile tes
pit olunan katsayı yerine Bakanlar Kurulunca be-
llirienen katsayı uygulanır.» 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sadece yetkili. 

TÜLAY ÖNEY {İstanlbül) — Ben de onu söy
ledim 'Sayın Balkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAİKA'NI AHMET 
KURTGEBE ALPTEMOÇIN ı(Bursa) — Sayın Baş
kan, .sayın milletvekilleri, 'bir yılda 2 defa katsayı 
değişikliği yapılması uygulamasına 1984 yılında baş
ladı. 1984 yılının birinci yarısında katsayı 40, ikin
ci yarısında 41 idi. 1985 yılında ise, 'birinci yarıda 
ilan edilen ve uygulanan katsayı 46 idi. Yılbaşında, 
ikinci yarıda uygulayacağımız katsayımın da 48 ola
cağını ifade etmiş idik; ancak ekonomik gelişmeler, 
öztölıiikle Katma Değer Vergisindeki tahsilat artış
ları dikkate alınarak, ikinci yarıda katsayı 49 olarak 

j uygulanmıştır. Bu uygulamalar sonunda, 1985 yılı 
I ikinci yarısında 1984 yılı sonuna göre, vergi iadesi 
I hariç olmak üzere, en »İt ve üst kademelerdeki üc

ret artışları yüzde 40 ila- 46 arasında değişmekte-
I dir; bunlara vergi iadesini de ilave ettiğimiz takdir-
I de, fiyat artışları yüzde 50 mertebelerine çıfcmakta-
I dır. Ücret artış mıiktar'ları bir önceki seneye göre, 
I yüzde 50 mertebelerinde olmaktadır. 

1986 yılı birinci yarısında öngörülen katsayı, yan 
I ödeme ve yakacak ücretleri artışlarıyla, sayın ko-
| nuşmıacıların ifade ettiği gibi, yılbaşında yüzde 16 kü

sur ila yüzde 29 arasında 'bir ücret artışı öngörül-
I mektedir. Uygulanan sistem, sadece katsayıların iifa-
I desi demek değildir. Talbiî, bu sistemde tahsil, iya-
I kat, beceri, sorumluluk, yetki gibi birçok unsurlar 

da göz önünde 'bulundurulma'lıdır. Nedense, muka-
I yeseleri, hep, en düşük kademede ücret alan kimse 

üzerinde yapmaktayız; ama ücret sisteminin bir yell-
I paze olduğunu ve hu ücret sisteminde, sadece tah-
I silin önemli olmadığını -biraz önce de ifade ettiğim 
I gibi- beceri, liyakat, yetki, sorumluluk gibi hususları 
I da mutlaka içermesi gerektiğini göz önünde bulum-
I durmakta fayda vardır. 
I Eğer, ikinci yarı yılda öngörülen 62 katsayı uygu-
I laması yapılırsa, 1985 yılı sonuna göre, yüzde 32 
I ila* yüzde 42 arasında 'bir ücret artışı olacaktır. 
I Buna vergi iadesinii de ilave etmekte fayda vardır. 

Konuya açıklık getirmek için söz almıştım, te-
I şdkfcür ederim efendini. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Bakan. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sorabilir 

miyiz Sayın Başkan? Sorular, önergelerden sonra mı 
I soruilacak? 

BAŞKAN — Önce sorular efendim; önergeler
den sonra oylamaya geçeceğiz. 

I Bnyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
I sayın bakanın 'bütçe konuşmasında ve şimdi yaptı-
I ğı konuşmada, yılın ilkindi yarısı için 62 rakamım-
I dari söz ettiler ve «öngörülen» tabirini de kulan-
I dılar. Bu, Bakanlar Kurulunun kararı mıdır, yoksa 
I o tarihte alınacağı kamuoyuna vaat edilen bir söz 
I müdür? Çünkü gelecekteki bir Bakanlar Kurulu ka

rarına ipotek koymanız mümkün olmadığına göre, 
I ben söz gibi anlıyorum. Bu söz müdür efendim? 

I İSayın Başkan, lütfen bu konuyu açıkl'adar m? 
I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru ısormak üzere, buyurun Sayın 
[ Kuşhan. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa
yın 'bakandan öğrenmek istiyorum; 1986 yılı büt
çesini görüştüğümüz ve 'bitirmek üzere olduğumuz şu 
günlerde, 1985 yuh fiyat artışları ve enflasyon oran
ları, hemen hemen Maliye 'Bakanlığınca 'belirlenmiş 
durumdadır. Bu açıklamadan sonra, lütfeder açıklar
lar mı? 

Devlet 'memurlarına vermiş oldukları -biraz ön
ce ide kendisinin açıkladığı- yüzde 32 ila- yüzde 42 
arasındaki maaş artışı imkânı, biraz önce dediğim 
espriyle 1986 yılında fiyatların artışı, yani enflas
yon oranı yüzde 55 ila yüzde 57'den aşağı düşme: 
yeceğine göre, devlet memurlarına nasıl 'bir iyi hayat 
getirecektik? (ANAP sıralarından «Nereden biliyor
sun?» sesleri) 

[BAŞKAN — Lütfen efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, oran
ları söylediğimde tepki gösteren arkadaşlarım, ista
tistikleri ve bununla ilgili verileri tetkik ederlerse, 
o zaman bir ımıilietvekilimin sorduğu soruya, bir mil
letvekilline (hiç de yakışmayan sekide tepki göster
memiş. olurlar. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen efendim, siz 
sorunuzu sorun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bir 
de sayın bakandan doğrudan doğruya şunu öğren
mek istiyorum : Sayın balkan açıklamasında, devlet 
memurlarının tahsil, liyakat, sorumluluk, yetki ko
nularını izah etmeye çalıştılar; yani bunların da fak
tör lolduğunu ifade ettiler ve aynı izahın içerisinde 
maaş artışını, enflasyon oranını ve alım gücünü 'bun
larla bağdaştırmaya çalıştılar. 1986 yılında, bu mad
dede belirtilen katsayı uygulanacağına göre, lütfe
der açıklarlar mı; Bir memurun, tahsili, liyakati, .so
rumluluğu, yetkisi ve alacağı maaş artışı ile bugünkü 
enflasyon oranı, verilmiş olan 56 katsayı ile nasıl 
bağd'aştırılabilk? 

Sayın Başkan, bir de şunu öğrenmek istiyorum; 
Sayın bakan, 1986 yılında getirdikleri bu katsayı ile 
devlet memurlarına bir rahatlık getireceklerine ina
nıyorlar mı? Ayrıca şunu da öğrenmek istiyorum : 
Mademki, bu kadar iddiayla yılın birinci dönemin
de 56, ikinci yarısında ise, 62 katsayıyı uygulayacak
larını vaat ettiklerine göre, biraz önce ve Plan ve 
Bütçe Komisyonunda yaptıkları açıklamalarda, «Biz, 
kendimizi 62 katsayı ile bağlamak istemiyoruz. Dü
şündüğümüz şeyler tahakkuk ettiği takdirde -ki, za
ten her şeyimiz tahmin ve hayallere kalmış durumda
dır o espri ile soruyorum- yılın iknci yarısında... 
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ıBAŞKAN — Lütfen efendim, şahsî kanaatinizi 
serd etmeyin. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Genelde söyledim 
Sayın Başkanım, kimseye de şahsiyat yapmadım. 

Yılın ikinci yarısında 62 katsayıyı uygulayacak
larını; «62'den az olmamak» üzere ifadesiyle bura
ya dere edemezler miydi? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kuşhan. 
Buyurunuz Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkanım, 
1983 yılı kesinhesaplarına göre, konsolide bütçeye 
tabi kuruluşlarda çalışanlara 'ödenen personel gider
leri, 6712 milyar 471 milyon liradır. Bunun içeri
sinde aylık ücretlerim yanı sıra, aile, doğum, ölüm 
yardımları; ek dersler, prim kesenekleri, iş riski, iş 
güçlüğü, tedavi yardımları vesaire de varıdır. Aynı 
konudaki rakamlar 1984 yılı için ise, 896 milyar 136 
milyon 'liradır. 1985 yıllı için bu rakam, tam kesin 
olmamakla birlikte ve son 9 aylık rakamlları da göz 
önüne aldığımız takdirde, 1 trilyon 160 milyar li
radır. Eğer, bu rakamlara vergi iadeleri de konu
lacak olursa, o takdirde bulunacak rakamlar, kon
solide bütçede çalışanlara bölündüğü zaman ortaya, 
ortalama yıllık olarak memura ödenen bir rakam 
çıkar. 

Değerli arkadaşlarım, bu rakamlar 1983 yılma 
göre 1984 yılında bu kişilerin maaş ve aylıklarının 
vergi iadesi ide dahil olmak üzere, yüzde 26 oranında 
arttığını gösterir, Ayrıca, bu rakamın 1985 yiı için 
de, yüzde 25 oranında arttığını göstermektedir. Şu
nu da ba'tmlaitmak isterim; 1984 yılında enflasyon 
oranı yüzde 52 idi, bu yıl da yüzde 46 olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, lütfen sorunuzu so
run efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkanını, 
bunlara, «mı, mı» ilave edip soru olarak sormak 
kolay olurdu; ama biliyorum ki, sayın bakan şu an
da bunlara cevap veremeyecekti. Onun için izah et
mek lüzumunda kaldım. 

Şimdi soruyorum : 1986 yılında personel gider
leri yaklaşık olarak 1 'trilyon 150 milyar lira ola
cak mı? 

İkinci sorum; vergi iadeleri 100 milyar lira do
layında mı kalacak? Eğer böyle ise -ki bu, yüzde 24,5 
artışı ifade eder - nasıl oluyor da Sayın Bakan hâlâ, 
«1986 yılında memura yüzde 32 ila yüzde 40 arasın
da ücret artışı sağladık» diyebiliyor? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın 

Başkan, bu soru mu, yoksa eleştiri mi? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bakanın gölgesi mi

sin? 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Anlamanız için 

izah ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen karşılık

lı konuşmayalım efendim. 
Buyurunuz Sayın Öney. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, çok 
kısa bir sualim olacak efendim. 

Sayın Bakan bir kanun hükmü okudular, hükü
met kararıyla yjl içinde katsayı değiştirilebilir, biçi
minde. 

Ben şu soruyu soruyorum ve gayet net olarak da 
bir cevap istiyorum: Şu anda Bütçe Kanununun 24 
üncü maddesine, «1 Temmuz 1986'dan itibaren uy
gulanacak katsayı 62 olacaktır» diye yazsak. Bunu 
daha yüksek, hatta daha düşük olarak uygulamak is
tese, bakanlar kurulunun herhalde o maddeye göre 
bunu uygulamaya imkânı vardır. O halde, bir mani 
hüküm olmadığına inanıyorsak, niçin bütçe kanunu 
tasarısının bu 24 üncü maddesine, «1 Temmuz 1986' 
dan itibaren katsayı 62'dir» diye yazmıyoruz? 

Bunu öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 9 Aralık 1985 tarihinde 
yüce Meclise sunduğumuz 1986 Malî Yılı Konsoli
de Devlet Bütçe Kanunu Tasarısı ve Kesinhesap Ka
nunlarıyla ilgili konuşmada, «Kamu personeline iliş
kin ücret politikası ve düzenlemeler» başlığı altında 
şunları ifade etmiştik: Memur aylık katsayısının 49' 
dan yılın ilk yarısı için 56'ya, ikinci yarısı için 62'ye; 
yan ödemeler katsayısının 15'den, yılın Jlk yarısı için 
18'e, ikinci yarısı için 19'a; yakacak yardımının 
15 500 liradan yılın ilk yarısı için 18 500 liraya, ikin
ci yarısı için 21 500 liraya yükseltilmesi öngörülmüş 
ve bu maksatla gerekli her türlü tedbir alınmıştır. 
Soru sahipleri herhalde, benim yüce Mecliste yap
tığım bu sunuş konuşmasını ya dinlemediler veya bu 
pasajı duymadılar. Burada suallerin pek çoğuna ce
vap vardır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bunu dinledik ve 
sonradan bir defa daha okuduk Sayın Bakan. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın mil
letvekillerinin, birtakım varsayımları dile getirmek 
suretiyle, enflasyon şu kadar olacaktır, o halde sizin 
ücretlilere verdiğiniz ücret artışları bu enflasyonun 
altında kalacaktır gibi ifadelerini, kusura bakmayın 
ama, ciddiye almak mümkün değildir. Biz gene, büt
çemizi yüce Meclise sunduğumuz konuşmada, yıl 
sonunda enflasyonun hedef alınan 25'ler mertebesi
ne indirileceğini ifade etmiş idik. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sizin varsayımı
nız ciddi mi Sayın Bakan? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Realite meydanda. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin 

Sayın Bakana. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın mil
letvekilleri, hesap yapmak mümkün; tabiî ki çok çe
şitli yolları vardır, ancak ben size - müsaade ederse
niz - bazı rakamlar vereyim, ondan sonra bu hesap 
faslını - eğer çok arzu ediyorsak - daha sonra hep 
beraber tekrar tekrar yapalım. Bakınız, öngörülen-
katsayı, yan ödeme ve yakacak artışlarıyla birlikte, 
bir ilkokul mezunu 15/1 derecede çalışanın 1986 yılı 
sonunda eline geçecek rakam 42 154 lira oluyor. 
Bunda, tabiî, vergi iadesi yoktur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yakacak zammı 
dahil mi? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — 1985 yılı 
sonunda ise, aynı kimsenin eline geçen para 32 117 
liradır. 

Efendim, isterseniz biraz kademeleri yukarıya 
doğru çıkartalım. Mesela 3/1 derecede bir şube mü
dürü, 1985 yılında 79 148 lira alırken, 1986 sonun
da 108 190 lira alacaktır. Gene bir genel müdür yar
dımcısı 1985 yılında 137 833 lira alırken, 1986 yılın
da 194 832 lira alacaktır. 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Kaçıncı derece
de Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — 1 inci de
recede efendim. Bu, genel müdür yardımcıdır. Genel 
müdür için rakam, 1985 yılı için 161 388, 1986 yılı 
içlin 229 459 liradır. Bu rakamlar, bütçe hazırlanır
ken öngörülmüş ve her türlü tedbir alınmıştır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Madde üzerinde verilmiş önergeler var, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1986 Bütçe Kanun Tasarısının 

24 üncü maddesine (aşağıdaki paragrafın eklenmesi 
hususunu arz ve saygıyla teklif «deriz. 

«657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinde, yaka
cak yardımlarıyla ilgili hüküm, 1986 yılında uygulan
maz. 1986'da yakacak yardımı, yılın lilk yarısı için 
22 500 liraya, ikinci yarısı için 27 500 liraya yükselti
lir.» 

tsmail Şengün 
Denizli 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Ali Bozer 
Ankara 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Mehmet Arif Atalay 
Adıyaman . 

Rafet İbrahimoğlu 
Bitlis 

Abdurrâhman Necati Kara'a 
Kütahya 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1986 yılı Bütçe Kanun Tasa
rısının 24 üncü maddeslkde öngörülen 56 katsayının 
58 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tülay Öney 
İstanbul 

Metin Üstünel 
Adana 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Kâzım İpek 
Amasya 

E. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

ıMusa Ateş 
Tunceli 

Fahrettin özdilek 
Konya 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre tekrar oku
tup, işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1986 yılı (Bütçe Kanun Tasa

rısının 24 üncü maddesinde öngörülen 56 katsayının 
58 olarak değiştirilmeslini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Milletvekili Tülay öney ve arkadaşları 

'BAŞKAN — Sayın komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, söz ko
nusu önergeler, Anayasamızın 162 nci maddesinin son 
fıkrasına aykırılık teşkil etmektedir. Müsaadenizle 

162 nci maddenin son fıkrasını okumak istiyorum : 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu 
tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, 
gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde buluna
mazlar.» Bu vesileyle bu önergelerim işleme konulma
ması gerekli olduğu kanaati içerisindeyim. Çünkü... 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık da aynı kanaat
tedir; işleme koymuyoruz. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Anlayamadık Sa
yın Başkan. Usul hakkında müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1986 Bütçe Kanun Tasarısının 
24 üncü maddesine aşağıdaki paragrafın eklenmesi 
hususunu arz ve saygıyla teklif ederiz. 

«657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinde, yaka
cak yardımlarıyla ilgili hüküm, 1986 yılında uygulan
maz. 1986'da yakacak yardımı, yılın ilk yarısı için 
22 500 liraya, ikinci yansı için 27 500 lirayla yüksel
tilir.» 

Denizli Milletvekili İsmail Şengün ve arkadaşla
rı 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, ©k-
slik okundu efendim... 

BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTtıN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Neden katılmıyorsunuz?.. 
(İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Önergem eksik 

okundu efendim... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurur musu

nuz?... 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Efendim, önergem 

eksik okundu. İkinci satırda ilave bir kısım var, o 
okunmadı. 

BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde söz hak
kınız yok malumualiniz. 

flSMAtL ŞENGÜN (Denizli) — Efendim, öner
gem eksik okunduğu için arz ediyorum. 

BAŞKAN — önergenizi tekrar okutuyorum efen
dim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1986 Bütçe Kanun Tasarısı

nın 24 üncü maddesine (Bütçe kaynağı sözlü olarak 
açıklanmak üzere) aşağıdaki paragrafın eklenmesi 
hususunu arz ve saygıyla teklif ederiz. 
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«657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinde, yaka
cak yardımlarıyla ilgili hüküm, 1986 yılında uygulan
maz. 1986'da yakacak yardımı, yılın ilk yansı için 
22 500 liraya, ikinci yarısı için 27 500 liraya yüksel
tilir.» 

Denizli Milletvekili İsmail Şengün ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ne düşünüyorlar? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİiN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Neden katılmıyorsunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Gider artırıcı bir un
surdur efendim, onun için katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Gider artırıcı bir unsur olarak gör
düğünüz için katılmıyorsunuz; Başkanlıkça da bu, 
yerinde görülmüştür, önergeyi listeme koymuyoruz 
efendim. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, soru soramazsınız. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Usul hakkında söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ne usulsüzlük oldu efendim? 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, ben 
konuşmamda açıkladım bu meseleyi; komisyonun be
nim konuşmamı dinlememiş gibi, «Anayasaya aykı
rıdır» diye cevap vermesi ve Sayın Divanınızın buna 
katılması üzüntü vermiştir efendim. 

BAŞKAN — Gider artırıcı olarak görüyoruz biz 
efendim. 

TÜLAY ÖNEY ((İstanbul) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Bir usulsüzlük yoktur Sayın öney, 
komisyon, gider artırıcı olarak görmüş, Başkanlık da 
aynı görüşü paylaşıyor; o yönden bir usulsüzlük yok
tur efendim. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz?.. Aktarma teklifi verilir Genel 
Kurulda; gider artırıcı değildir kii, benim önergem; 
izah ettim ben. 

BAŞKAN — Efendim, 24 üncü maddeyi oyları
nıza sunuyorum... {SHP ve MDP sıralarından gürül
tüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, İç
tüzük hususunda son derece hassasız, size saygılıyız; 
ama İçtüzüğü ihlal ettirmeyiz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, kesinlikle biz de ih
lal etmeyiz. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, lüt
fen usul tartışması açınız. 

AYHAN SAKALLIOĞLÜ (Sakarya) ~- örneği 
var. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — önergemin Ana-
ı yasaya aykırı olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Gerekçesi gösterilmiştir, aktarma vardır, sözlü olarak 
orada ifade ettim; Anayasaya aykırı bir önerge ver
meyiz. 

AYHAN SAKALLIOĞLÜ (Sakarya) — Daha 
önce tatbikatı var. 

BAŞKAN — Efendim, önergeler gider artırıcı 
olarak görülmüş... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Gider artırıcı de
ğildir. 

BAŞKAN — Ve bu hak zaten bakanlar kurulu
na verilmiş efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Gider artırıcı de
ğildir, sözlü olarak ifade ettim efendim. 

BAŞKAN — Kanunla verilmiş; biz gider artın-
cı olarak görüyoruz, komisyona katılıyoruz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
onayladığımız 4 üncü maddede kaynak açık olarak 
gösterilmiştir ve «yüzde 3'ten yüzde 8*e yükselen ye
dek ödenekten karşılanacaktır» diye kürsüden lifade 
ettim. Hangi Anayasaya aykırı oluyor? 

BAŞKAN — Sayın üyeler, madde üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... (SHP ve MDP sıralarından gürültü
ler, sıra kapaklarına vurmalar) Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. (SHP ve MDP sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

Sayın milletvekilleri... (SHP ve MDP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar) lütfen efendim, müzake
reler devam ediyor. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Kadroların kullanımı 

MADDE 25. — a) Genel bütçeye dahil daireler
le katma bütçeli idarelere, bunlara bağlı döner ser
mayeli kuruluşlara, Kanunlarla kurulan fonlara, kefa
let sandıklarına ve hizmetlerini genel ve katma bütçe
lerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yü
rüten kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest kad
rolardan 31.12.1985 tarihi itibariyle boş olanlar ile bu 
tarihten sonra herhangi blir nedenle boşalanların açık
tan atama amacıyla kullanılması Maliye ve Gümrük 
»Bakanlığının görüşü üzerine (Başbakanlığım iznine ta
bidir. Ancak, mecburî hizmetli personel ile mevzuatı 
gereği mesleğe özel yanşma sınavı ile alınması zorun-
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lu bulunanlar, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bu
lunanlar ile bu meslekten sayılan görevlerde olanlar, 
yükseköğretim kurumları öğretim elemanları, Mülkî 
tdare Amirliği Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri 
Sınıfı kadrolarına ve diğer hizmet sınıflarından 1 - 4 

• derece kadrolara atanacak olanlar için izin aranmaz. 
b) Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî ida

reler ve kamu iktisadî teşebbüsleri, özel Kanuna ve
ya özel Klanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kuru
lan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerleri 
sakat ve eski hükümlüler idin; 

(!) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 
inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşı
mak kaydıyla ianılan Kanuna göre çalıştırdıkları per
sonele ait kadrolardan, 

1(2) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edil
miş işçi kadro ve pozisyonlarından, 

İş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oran
larda kadro ve pozisyon ayırmaya ve yükümlü olduk
ları kadar atama yapmaya mecburdurlar. 

c) 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
2638 s&yılı Kanunla değişlik 17 nci maddesine göre 
hükümlü çalıştırmakla yükümlü kuruluşlar, bu amaç
la, mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının % 3'ünden 
az ve % 5'inden fazla olmamak üzere, işçi kadro ve 
pozisyonu ayırmak zorundadırlar. 

(SHP ve MDP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, müzakereleri 
ihlal etmeyin... (SHP ve MDP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar) 

Lütfen efendim, lütfen, müzakereleri ihlal edi
yorsunuz. (ANAİP sıralarından alkışlar) 

(MDP Grubunun Genel Kurul salonunu terk et
mesi) 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 

Sayın Haydar Koyuncu, buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın 'Başkan, uygu

ladığınız usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Kuşhan, lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tutumunuz hakkın-

• da söz istiyorum. Milletvekiline söz vermek mecbu
riyetindesiniz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kuşhan, lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ar

tık sizi dinlemek istemiyorum, lütfen bana söz ve
rin. 

BAŞKAN — Sayın • Kuşhan, lütfen Başkanlığın 
tutumuna müdahale etmeyin efendim. 

Sayın (Koyuncu, buyurun efendim. 
ÖM'ER KUŞHAN (Kars) — Ya beni dışarı ata

caksınız ya da bana söz vereceksiniz. 

BAŞKAN — Lütfen karışmayın efendim lütfen 
müdahale etmeyin. 

Sayın Koyuncu, buyurun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, tutu
munuzla ilgili olarak bana söz vereceksiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen oturun efen
dim, lütfen oturun. (ANAP sıralarından «Otur yeri
ne» sesleri) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayır efendim, otur
mayacağım. 'Bana söz vereceksiniz. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkanım, 
usul hakkında söz istiyorum. 

IBAŞRAN — Sayın Arıkan, ne gibi bir usulsüzlük 
var efendim? Yerinizden izah ediniz. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, ko
nu; «56 ve 62 rakamları, bütçe yasasına geçsin mi, 
geçmesin mi» ifadelerinden kaynıaklanmıştır efendim. 

Sayın bakan, kendi beyanlarını... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE AUPTEMOÇIN (Bursa) — O değil 
efendim. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Müsaade buyurun 
efendim. 

Kendi beyanlarının var olduğunu, bunun hükü
met sözü yerine geçtiğini; binaenaleyh, zamanı geldi
ğinde yapılabileceğini söyledi. 'Bu, Personel Yasasında 
yer alan bir hükümdür. Biliyorsunuz, 1982 Anayasa
sı, gider artırıcı tasarruflarda, hükümete dahi, kaynak 
göstermeyi emreder; ek bütçeler de böyledir. Anaya
sa, Personel Kanunundan sonra yürürlüğe girmiştir. 
Btinaenaleyh, Personel Kanununun o hükmünü, Ana
yasayı çiğneyen bir hüküm olarak telakki edebilme
miz mümkün değildir. 

Bu itibarla,' hükümetin ileride, bir bakanlar ku
rulu kararıyla bunu yapması mümkün olmadığı gibi, 
Anayasa muvacehesinde kaynağını dahi şimdiden gös
termek mecburiyetindedir. 

Onun içindir ki, muhalefetteki arkadaşlarımız, 
«(Bütçe içinde kaynak var» derken, haklıdırlar. 

Arz etmek istediğim husus, budur. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — O nedenle de, öner

gemizi işleme koymanız lazım efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın 'Başkan, tutu

munuz hakkında söz istiyorum efendim. 
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III. — USUL HAKİ 

1. — Başkanlığın Anayasanın 162 ve 163 üncü 
maddeleriyle ilgili tutumu hakkında 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda bir usulî mü
zakere açıyorum. 

Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müsaade edin, tutu

munuzla ilgili görüşlerimi kürsüden ifade edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhân. 
Lehte mi, aleyhte mi konuşacaksınız, Sayın Kuş

han? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tutumunuzla ilgili 

olarak, aleyhte efendim. 
'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Şu tutumunuzun le

hinde konuşacak hallimiz yok. 
İSMAİL ÜĞDÜL ((Edirne) — Kürsüye, konuşa

rak gelinmez; bunu öğren. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; bana kürsüye gelirken konu
şarak gelinmeyeceğini hatırlatan arkadaşıma, ben de 
bir şey hatırlatmak istiyorum. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Söylemedin mi? 
BAŞKAN — Lütfen, sayın hatibe müdahale etme

yin efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Ben bugüne ka

dar, bu kürsüye hiçbir şekilde konuşarak gelmedim 
arkadaşlarım. (ANAP sıralarından gürültüler) Baş
kanlık Divanının görevi, milletvekillerinin teşriî göre
vini en güzel şekilde yapması için, müsait ortamı ha
zırlamaktır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Başkanlık Divanı milletve
killerinin bu görevini yapması için uygun ortamı ha
zırlamak yanında, milletvekillerinin vermiş olduğu 
önergeleri, böylesine açık açık ifade edilecek imkân 
varken, yalnız Plan ve Bütçe Komisyonundan aldığı 
görüntüyle —Anayasaya aykırı veya Anayasa çerçe
vesinde böyle bir şey olmadığı gerekçesiyle işleme 
boymamazlık edemez. Milletvekilinin iradeslini yok 
saymaktır bu. 

Değerli milletvekilleri, bir şeyi daha-vurgulamak is
tiyorum. Başkanlık Divanı, milletvekillerinin onuru
nu, milletvekillerinin şerefini kollamak mecburiyetin
dedir. Daha iki gün evvel burada yaşamış olduğumuz 
bir olay, Başkanlık Divanınca bugüne kadar çözül
medi. Boy boy, milletvekillerine alabildiğine hakaret 
eden ve dolayısıyla Büyük Millet Meclisinin manevî 
şahsiyetinli öylesine tahkir eden bir kamu görevlisine, 
bütün uyarılarımıza rağmen, Sayın Başkanımız mü-

VDA GÖRÜŞMELER 

dahale etmek cesaretini göstermedi sayın milletvekil
leri. Onun üzerine inzimam eden bu olay nedeniyle, 
ikisini birleştirip, sizlin bir noktaya dikkatinizi çek
mek için ben söz istedim ve konuşmak ihtiyacını duy
dum. Başkanlık Divanı, milletvekillerinin teşriî göre
ve tam manasıyla katılmasını sağlayıcı, çalışmaları en 
verimli şekilde devam ettirici ve aynı zamanda bura
daki, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki 
en saygın yeri olan, milletin temsilcilerinin onurunu 
kollayıcı şekilde davranmak ve o şekilde çalışmak, ça
lıştırmak mecburiyetindedir. Bunu bugün kabul et
mezsek, yarın çok şeyler kaybederiz sayın milletve
killeri. Bu, yalnız benim, yalnız falanın, yalnız filanın 
sorunu değil, hepimizin sorunudur, Meclisin sorunu
dur. İktidar veya muhalefet diye bir şey söz konusu 
olamaz bu işte. 

Başkanlık Divanının bu tutumları eğer bundan 
sonra da devam ederse, ben bu konuyu değişik plat
formlarda tartışacağımı beyan ediyor, hepinize saygı
lar sunuyorum. (SOP sıralarından alkışlar) 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Cahilli
ğine bağışladık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Lütfen karşılıklı konuşmayalım sayın milletvekil

leri. 
Başkanlığın tutumunun lehinde konuşmak isteyen 

var mı efendim? 
FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Lehinde söz 

istiyorum. 
'BAŞKAN — Aleyhte konuşmak isteyen?.. 
CAHİT TUTUM ı(Bahkfcsir) — Üzerinde söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Üzerinde olmaz efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkeslir) — Aleyhte o za

man. 
BAŞKAN — İki kişiden fazlaya söz veremiyo

ruz malum âliniz, aleyhte de olmaz. 
Lehinde buyurun Sayın Kurt. 
FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; üzerinde görüşmekte olduğu
muz bütçe yasasının ilgili maddesi üzerinde arkadaş- • 
larımızın vermiş oldukları önergeler, daha önce Plan 
ve Bütçe Komisyonunda da verilmiş idi. Komisyonu
muz o zaman bunları enine boyuna görüşmüş ve red
detmişti. Dolayısıyla şu anda komisyonu temsil eden 
arkadaşımız da, bu önergelerin daha önce komisyonda 
görüşüldüğünü dikkate alarak katılmamışlardır, bu do
ğal bir haktır. 
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AYHAN FIRAT (Malatya) — Katılmadı deme
di. 

FAHRETTİN KURT (Devamla) — Ancak görü
lüyor ki, Genel Kurulda yasalar görüşülürken, zaman 
zaman acizlik içine düşen muhalefet sözcüsü arkadaş
larımız, genellikle... (SHP sıralarından gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Terbiyeli konuş. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ne demek o; süz acz 

içerisindesiniz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Acz ne demek? 
IBAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın Kuşhan lüt

fen... 
FAHRETTİN KURT (Devamla) — Genellikle 

demokratik kuralların dışına çıkarak, sıra kapakları
na vurarak, mahalle aralarında... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ne
den müdahale etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Doğru diyor efendim, lütfen oturun 
efendim. 

FAHRETTİN KURT (Devamla) — ... oyun oy
narken büyükler tarafından dövülerek acz içerisinde 
taşa dalan insanlar görünümü vermektedirler. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Niye müdahale et-
mliyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan... 
M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — «Muhalefet acz 

içerisinde» diyor, neden müdahale etmiyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim dinletmiyorsunuz. 
M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Müdahale edin. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, dinletmiyorsu

nuz efendim, dinletmiyorsunuz. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu kürsüden böyle 

konuşulmaz. Geçen gün yaptığınıza inzimam ediyor. 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, dinletmi

yorsunuz. 
Devam edin efendim. 
FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Bana, «O 

kürsüden öyle konuşulmaz» diyen arkadaşım, az ön
ce bu kürsüden bunun çok daha ağırını konuşmuş
tur.. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sertin anlayamaya
cağın boyutta konuştum. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Yakışmıyor. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Devam edin Sayın Kurt. 
FAHRETTİN KURT (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar... 

AYHAN FIRAT (Malatya) - Ayıp, çok ayıp olu
yor; Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekilisiniz. 

FAHRETTİN KURT (Devamla) — Ben, Plan ve 
Bütçe Komisyonu adına konuşmuyorum, şahsım adı
na konuşuyorum. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — «Aciz» sözünü 
geri alsın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, «aciz» konusunda bir tav
zih getirir misiniz? 

MEHMET ÜNER ı(Kayseri) — Söyleyecek bu
seyi kalmadı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 

FAHRETTİN KURT (Devamla) — Sayın Başka
nım, Genel Kurulda, yüce heyetiniz karşısında, mem
leketimizin geleceğini yakından ilgilendiren bir yasa 
görüşülürken, muhalefetin sıra kapaklarına Vurması 
ve görüşmelerin geleceğini, akıbetini tehlikeye düşür
mesi ve gölge düşürmesi acizlik ifadesi değildir de ne
dir? (SHP sıralarından gürültüler, ANAP sıraların
dan alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Bu başkanın yet
kisidir. 

M. SEYF1 'OKTAY (Ankara) — Anti demokratik 
davranışına karşı harekettir onlar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Oktay, lütfen efendim. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Çoğunluğunuza 

güvenerek yasaları ve kuralları ihlal edişinizin karşı
lığıdır onlar. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, lütfen efendim. 
Devam edin Sayın Kurt. (Gürültüler) 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

sıra kapaklarına vurmak eğer acz ise, zaman zaman ' 
iktidar partisi de bunu yapıyor; hepimize hakarettir 
bu, lafını geri alsın efendim. 

'MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Başbakan da za
man zaman sıra kapaklarına vuruyor efendim. (Gü
rültüler) " 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Sayın Kurt, şunu lütfen tavzih buyurun. 
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Bu sözünü ge-

ri alması lazım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sözünü geri al

sın. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Sevinç, 

lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Evet Sayın Kurt, buyurun. 
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EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Efendim, bu sö
zü geri alması lazım. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, siz müdaha
le etmeyin, ben müdahale edeyim; bana fırsat vermi
yorsunuz ki, lütfen efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Müdahale emiliyor
sunuz ki, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin de ben konuşa
yım efendim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bütün Meclise hakaret ediyor; fakat siz müdahale et
miyorsunuz. 

BAŞKAN — Evet Sayın Kurt, buyurun. 

FAHRETTİN KURT (Devamla) — Sayın Baş
kan, benim burada sözümü geri alıp almamam hiçbir 
şeyi değiştirmez, önemli olan sizin acz içerisinde ol
madığınızı gösteren hareketlerinizin olumlu olması 
(SHP sıralarından gürültüler) ve bunu kendi hareket
lerinizle ispat etmiş olmanızdır. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Beyninde hiç
bir şey olmayan seviyesiz bir insansın. (Gürültüler) • 

BAŞKAN — Sayın Kurt, lütfen sözlerinizi tav
zih edin efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bu adam üstelik 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili; nasıl baş-
kanvekili ki, iki kelimeyi bir araya getiremiyor. (Gü
rültüler) 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Başkanlık olarak 
acz içine düşüyorsunuz Sayın Başkan, sizi de acz içi
ne düşürüyor. 

BAŞKAN — Sayın Üner, lütfen, ben müdahale 
ediyorum efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biz müdahale et
meyelim, biraz daha hakaretlerine devam etsin. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, niye müdahale etmiyorsunuz? . 

BAŞKAN — Müdahale ediyorum efendim. 
Sayın Kurt, «acz» sözünü lütfen tavzih buyurun 

efendim. 
FAHRETTİN KURT (Devamla) — Sayın Baş

kan, İçtüzüğün ilgili maddesinde «konuşmacı sözü
nü geri alır» diye bir şey yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
FAHRETTİN KURT (Devamla) — Ayrıca, fizik 

olarak benim ağzımdan çıkan sözün de geri alınması 
mümkün değildir. Dediğim gibi, arkadaşlarım eğer 
konuşmalarımdan alınmışlarsa, bundan sonra görüşme
lerde kendi tavır ve hareketlerine dikkat etmelerini 
öneririm. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar, 
SHP sıralarından gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sözünü geri aldır
manız gerekir Sayın Başkan. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Cahit Tutum, buyurun efen
dim, aleyhte söz istemiştiniz. (ANAP sıralarından 
«Aleyhte konuşulmuştu» sesleri) 

Lehinde ve aleyhinde 2'şer kişiye söz vereceğim 
efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; Sayın Divan Başkanımızın, İçtüzüğün 
açık hükmünü yanlış bir takdirle, kişisel bir takdirle, 
usul müzakeresi açmadan önergeleri işleme koymama 
konusundaki kararının hatalı olduğunu ileri sürerek 
tepki gösterdik ve Sayın Divan Başkanımız bu tepki
mizi haklı bularak usul tartışması açtı. 

Değerli üyeler, Anayasanın bu 163 üncü maddesi, 
açıkça, «Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören 
değişiklik tasarılarında ve cari ve ileriki yıl bütçelerine 
malî yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve teklif
lerinde, belirtilen giderleri karşılayabilecek malî kay
nak gösterilmesi zorunludur» demektedir. Bu direk
tif, kanun tekliflerini olduğu kadar, kanun tasarılarını 
da içerir. Hükümetin bugüne kadar maalesef önümü
ze getirdiği kanun tasarılarında, cari yıl bütçesinde ve
ya gelecek yıllara sâri malî yük getiren çeşitli kanun 
tasarılarında kaynak göstermemiştir. Biz Meclis tea
müllerinde yeni başlamış olan bu hükmü anlayışla 
karşılayarak, üzerinde elbetteki tartışma açma hakkı
mız mahfuz kalarak, bugüne kadar bu yönden mese
leyi yüce Meclise getirmedik. Şimdi komisyon, sade
ce katılıp katılmama konusunda takdir yetkisini kul
lanmak durumunda ve özellikle yalnız katılmadığını 
belirtmekle yetinecekken, tutup «Anayasanın ilgili 
hükmünü» okuyun diyerek, bir tür bizi bilgilendir
mek için özel çaba içine girmesi, hem mevcut teamül
lere aykırı olmuştur, hem de şimdi söyleyeceğim ne
denlerle geçerli değildir. 

Sayın üyeler, mesele şudur: Hükümet kamuoyuna 
bir vaatte bulunmuştur: «Ben 1986 bütçesiyle 56 kat
sayı ile işe başlıyorum, 62 ile bitireceğim» demiştir; 
ama, «62'yi tespit yetkisini -demin okudukları 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü mad
desinde belirtilen - bakanlar kuruluna- devretmek sure
tiyle kullanacağım» diyor. Ancak, şunu söylemek zo
rundadır; soruyorum: 62 katsayının karşılığı 1986 büt
çesinde var mı, yok mu? Eğer yok ise, sayın üyeler, 
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o zaman biz diyoruz ki, büyük bir tehlikedir, yıl için
de eğer temmuzda bunu artırır da, karşılığını, Banknot 
Matbaasından sağlamaya kalkarsa, maazallah başı
mıza gelecekler bellidir. Herhalde 62 katsayının kar
şılığı vardır diyoruz. Eğer bunun karşılığı, yedek fon
larda, yedek ödeneklerde ise veya personel fonunda 
ise ve bu doğruysa, bizim söylediğimiz haydi haydi 
doğrudur ve o fondan 58 katsayıyı karşılayacak mik
tarı şimdi kullanalım yüce Meclis olarak diyoruz. Bu
nu nasıl oylatmazsınız? Oylatın ve reddedin, kabul; 
ama mutlaka oylatacaksınız. 

Saygıdeğer Başkanım, usul maruzatım budur, say
gıyla arz ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. , 
Efendim, Başkanlığın tutumunun doğru olup ol

madığı hususunu oylarınıza arz edeceğim... (SHP sı
ralarından «Oylamr mı?» sesleri) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde konuşmak isteyen var mı 
efendim? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Lehinde 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Sayın Baş

kan, hata üzerine, hata yapıyorsun. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan,.. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, siz müdahale et

meyin efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, özür 
dilerim; lehinde konuşuldu, aleyhinde konuşuldu, bu 
ne efendim? 

BAŞKAN — Lehinde efendim. 2 lehinde, 2 aley
hinde.., 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Üzerinde var mı 
efendim? 

BAŞKAN — Üzerinde yok maalesef efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer arkadaşlarım; Başkanlığın bir tutu
mu üzerinde burada müzakere açılmış bulunuyor. 2 
arkadaşımız aleyhinde konuştu, 1 arkadaşımız da le
hinde konuştu. 

Efendim, burada, bu konuşmalar arasında yüce 
Meclise veya üyelerine ağır sözler söylemeye veyahut 
burada şiddetli münakaşalara hiç mahal yoktur. Eli
mizde bir metin var, bu metne göre Başkanlık amel 
etmiş bulunmaktadır. O metni dikkatle okursak, bura
da Başkanlığın tutumunda bir hata var mıdır, yok 
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mudur; bunu burada soğukkanlılıkla anlamak ve so
ğukkanlılıkla işi mütalaa etmek mecburiyetindeyiz. 

Anayasanın 162 nci maddesi, bütçenin görüşülme
sini nizamlayan bir maddedir. Bütçe hazırlanır, ko
misyona gelir; önce Plan ve Bütçe Komisyonunda gö
rüşülür ve esas şeklini alır. Ondan sonra Meclise ge
lir. Nitekim, 162 nci maddenin içinde, «Bütçe Ko
misyonunun ellibeş gün içinde kabul* edeceği metin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve malî 
yıl başına kadar karara bağlanır» hükmü vardır. Bu 
itibarla, bütçenin gider artırıcı ve gelir azaltıcı şekil
de değiştirilmesi Plan ve Bütçe Komisyonunda yapı
lır ve tamamlanır. Nitekim, bu her sene olur, bu sene 
de olmuştur. 

Hükümetin teklif ettiği bütçe üzerinde gelir ve 
gider artırıcı hükümler, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülmüş ve son şekliyle Meclisimize gelmiştir. 

Şimdi, burada bahsettiğim 162 nci maddenin son 
fıkrası vardı; Başkanlık bu maddeyi okumuş ve bu 
maddeye göre karar vermiştir. Bu maddeyi tekrar oku
yalım: «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe 
kanun tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sıra
sında - şimdi, o safhadayız - gider artırıcı veya gelir
leri azaltıcı önerilerde bulunamazlar.» 

iBu şekilde önerileri nerede yaparlar? Hükümetin 
hazırladığı tasarı kesin midir? Değildir. Milletvekilleri, 
nerede, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde 
bulunurlar? Komisyonda bulunurlar; nitekim bulun
muşlardır ve bu hususlar yapılmıştır ve ret edilmiştir. 

Şimdi burada yapılacak bir değişiklik, katsayı 56 
olarak verilmiş, katsayıyı 58'e çıkarıcı yahut 60'a çı
karıcı bir öneri burada görüşülür ve kabul edilirse, 
ne oluyor? Gider artırıcı mahiyette bir öneri görüşül
müş ve kabul edilmiş oluyor. 

Aktarma mevzuundan bahsedildi: Efendim, 56 
katsayıyı 58'e çıkarırsak, ücretlerde bir artış öngörü
yor muyuz, görmüyor muyuz? (SHP sıralarından 
«Evet» sesleri) 56 katsayıyı 58'e çıkarmakla giderler
de bir artış yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? (SHP 
sıralarından «Hayır» sesleri) Bal gibi yapıyoruz efen
dim. Bu itibarla, bu 162 nci maddenin son fıkrasına 
göre yapılmış olan muamele hakikaten gider artırıcı 
mahiyette olan bir muameleye mani olmaktadır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 62'nin karşılığı ne
rede Sayın Aşçıoğlu? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu bakımdan 
Başkanlığın tutumu tamamen yerindedir. Ücret artışı 
olacak, katsayıyı 56'dan 58'e çıkarmakla bir ücret ar
tışı yapıyoruz. Bu ücret artışı gider artırıcı mahiyette 
olduğu cihetle... 
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İSMET TURHANGİL (Manisa) — Karşılığı büt
çede var. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu şekilde 
bir önergenin burada görüşülmesi 162 nci maddenin 
son fıkrasına aykırı bir durum olmaktadır ve Başkan
lığın bu istikametteki tutumu yerinde ve maddeye uy
gun bir tutumdur ve bu itibarla doğru olarak kabul 
ediyoruz efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hükümet 62'ye 
çıkarıyor, bunun cevabını verin Sayın Aşçıoğlu. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Biz bu gö
rüşteyiz efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 62'yi kanunla ge
tirmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim o 

ayrıdır. 56 katsayının 58'e çıkarılması şeklindeki öne
rinin işleme alınmaması, şu elimizdeki maddeye gö-

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KC 

1. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanun 
Tasarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 36l, 360, 381, 382) (Devam) 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen 
Sayın Koyuncu'ya söz vereceğim. 

Sayın Koyuncu?... Yok. 
25 inci madde üzerinde başka söz isteyen?... Yok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülen tasarının 25 inci maddesinde ve 
31.12.1985 itibariyle serbest kadrolardan boş olanlar 
ile bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanlar 
rın açıktan atama amacıyla kullanılması hususuna 
«Diyanet İşleri Başkanlığı tabi değildir» değişikliğinin 
yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Haydar Koyuncu İsmail Şengün 
Konya Denizli 

Aziz Kaygısız Süleyman Çelebi 
Kars Mardin 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon katılı
yor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 

22 .12 . 1985 0 : 3 

Başkanlığın tutumunun doğru olduğunu oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. (SHP sıralarından «Böyle oylama 
olmaz» sesleri) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İçtüzüğün hangi 
maddesine göre efendim? 

BAŞKAN — İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre 
efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İçtüzüğün 64 üncü 
maddesini bu şekilde yorumlayamazsınız efendim. 

BAŞKAN — Lütfen bu yorumu Başkanlığa bı
rakınız. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 25 inci madde kabul 
edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Geçici işçi kadroları 
MADDE 26. — Genel Bütçeye dahil dairelerle 

katma bütçeli idarelerin, bunlara bağlı döner sermaye
li kuruluşların ve Kanunla kurulan fonların, hizmet
lerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden 
aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşların ve 8.6.1984 
tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kap
samı dışında kalan kuruluşların. 1.1.1986 tarihinden 

.itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları 
geçici işçilere ait geçici işçi pozisyonları, ilgili Ba
kanlığın onayı alınmak suretiyle 31.1.1986 tarihine ka
dar Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirilecektir. 

1986 malî yılında, Kanunla, uluslararası antlaşma
larla veya 1986 Yılı Programı ile kurulması veya ge

re uygundur ve Başkanlığın bu istikametteki tutumu 
yerindedir. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşçıoğlu. 

MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet katılıyor 
mu? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz efendim. 
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nişletilmesi öngörülen birimler için yapılacak yeni 
vizeler dışında, 1985 malî yılında vize edilmiş miktar
ları aşacak şekilde vize yapılamaz. 

Vize edilmiş bulunan geçici işçi pozisyonları Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü ile başka 
unvanlı geçici işçi pozisyonları ile değiştirilebilir veya 
iptal edilebilir. Birimlerarası veya kuruluşlararası ak
tarmalarda da aynı usule uyulur. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilen cet
vellerin bir örneği, ilgisine göre, Sayıştay Başkanlığına 
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... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştüv 

27 nci maddeyi okutuyorum: 
Sözleşmeli personel 
MADDE 27. — Genel Bütçeye dahil daireler, kat

ma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, be
lediyeler ile il özel idarelerinde ve 8.6.1984 tarih ve 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dı
şında kalan kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılacak 
personelin genel çalıştırma esaslarına ilişkin 6.6.1978 
tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
ek ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur. 
Anılan Kararname ile ek ve değişikliklerinde gerekli 
hallerde Bakanlar Kurulunca değişiklik yapılabilir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacaklar hakkın
da birinci fıkrada sözü edilen Kararnamenin 14 ün
cü maddesine göre işlem yapılır. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu dışında diğer kanun hüküm
lerine göre çalıştıracakları sözleşmeli personelin un
van, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip söz
leşme örneklerini, Ocak 1986 ayı sonuna kadar Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirmek zorunda
dırlar. 

'Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine da
yanılarak sonradan görevlendirilecek yeni sözleşmeli 
personel için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek 
cetvellerin ve farklı hükümler kapsaması halinde tip 
sözleşme örneklerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na vize ettirilmesi gereklidir. Yukarıdaki fıkralara gö
re vize işlemleri yapılmadan sözleşme yapılamaz ve 
herhangi bir ödemede bulunulamaz. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen ka
rarname hükümleri, Kanunla kurulan fonlar ve hiz-
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metlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertip
lerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar hak
kında da uygulanır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrası ile ek geçici 16 ncı maddesi ve 
özel kanunları uyarınca 1985 malî yılında sözleşme 
ile çalıştırılanlardan 1986 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 1985 malî yılında vize 
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 isteyen?.. 

CAHlT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 27 

nci maddede, birinci fıkranın son cümlesi, «Anılan 
kararname ile ek ve değişikliklerinde, gerekli hallerde 
Balkanlar Kurulunca değişiklik yapılabilir» diyor. Ba
kanlar Kurulunun çıkarttığı bir kararnamede değişik
lik yapmak için, kanundan özel yetki mi almak gereki
yor ki, böyle bir hüküm konmuş? Lütfen, cevap ver
sinler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALHTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bahsedilen kararname, daha 
önceki yıllarda da maddede bu şekilde geçtiği için ve 
kanunda bu şekilde ifade edildiği için, bu yetkiyi 
uzatmak ve meseleye bir açıklık getirmek üzere, bu 
kanunda böyle bir cümle ile yer veriyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 
'Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
* 28 inci maddeyi okutuyorum: 
Seyyar görev tazminatı 
MADDE 28. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 

değişik 49 uncu maddesi hükümlerine göre, seyyar 
olarak görev yapan memur ve hizmetlilerin seyyar gö
rev tazminatından yararlanma esas ve usullerini tespit 
etmeye, bu konuda gerekli her türlü düzenlemeleri 
yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

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

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Tayın bedeli 
MADDE 29. — a) Bazı Kamu Personeline Tayın 

Bedeli Verilmesi Hakkında 22.6.1978 tarih ve 2155 
sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uya
rınca ödenecek aylık tayın bedeli tutarı, günlük er is
tihkakının bir aylık tutarım geçemez. 

b) Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerinin, erler 
gibi iaşe edilmelerine devam olunur. Bunlardan, ka
zandan iaşelerinin mümkün olmadığı, bağlı bulunduk
ları komutanlık veya kurum amirliğince yazılı belge 
ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler. 

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

iEtmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
ikramiye, ödül ve muhtelif ücret ödemeleri 

MADDE 30. — a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine Dair Kanun ile ek ve değişikliklerine gö
re verilen ve aynı Kanunla belirtilen oran ve tutarlar 
uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiyenin öden
mesine devam olunur. Anılan Kanunun 26.7.1983 ta
rih ve 2867 sayılı Kanunla değişik 60 mcı maddesinin 
3 üncü fıkrasında Bütçe Kanunu ile belirleneceği ifa
de edilen ikramiye katsayısı olarak 1986 yılında Dev
let memurları aylıkları için tespit olunan katsayı uy
gulanır. 

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 kurulu 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 Hakkında 
Kanuna ek 14.7.1970 tarih ve 1310 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi ile Devlet tiyatrolarında oynanacak 
eserleri seçen edebî kurulun tiyatrodan memur ol
mayan üyelerine her toplantı için özel kanunlarında 
değişiklik yapılıncaya kadar (1 650) TL. toplantı öde
neği verilir. 

c) 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yet
kileri Kanununun 21 inci ve 2692 sayılı Sahil Güven
lik Komutanlığı Kanununun 16 ncı maddelerine gö
re muhtelif ücret ödemesi; 

(1) il jandarma alay komutanlıkları ile komando 
ve motorlu jandarma birliklerinde ve bu birliklerin 
hizmetlerini denizde üstlenen Sahil Güvenlik Komu
tanlığı botlarında görevli subay, astsubay ve uzman 
jandarma çavuşlarına ayda (7 050) lira, 

(2) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Gü
venlik Komutanlığı teşkilatının yukarıdaki birlikler 
dışındaki tüm karargâh, birlik ve kurumlarında gö
revli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına 
ayda (5 550) 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 atanan 
personel, bu görevlerinin devamı süresince söz konu
su ödemeden yararlanamazlar. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum 

. Fazla çalışma ücreti 
'Madde 31. — a) 657 sayılı Devlet Memurları 

IKanununun değişik 178 inci maddesine ve «Fazla 
Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetme
lik» hükümlerine göre Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına da
yanılarak saat başına yapılacak ödeme (50) liradan 
az, (1'20) liradan çok olamaz. 

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Dairesi personeline 
yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek ücretler il
gili mevzuatında yer alan esaslara göre yapılır: 

b) Ö57 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 
müdürlerine, Emniyet Genel * Müdürlüğü Koruma 
Şdbe Müdürlüğünün koruma hizmeti ile görevli per
soneline ayda (7 050) lira, 

(b) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuru
luşu ile bu kuruluşa bağlı öğretim, eğitim ve sağlık 
kurum veya birimlerinde görevli emniyet hizmetleri 
sınıfı personeline, merkez, il veya bölge kuruluşla
rında görevli mülkî idare, genel idare, eğitim, sağ-
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İrk ve 'teknik hizmetler sınıfı personeline ayda (5 550) 
lira, 

(e) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında ça
lıştırılan çarşı ve mahalle bekçilerine ayda (2 250) 
lira, 

Fazla çalışma ücreti verilir. 
(2) Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatin

de devamlılık gösteren za'bıta ve itfaiye hizmetlerin
de çalışan personele, Bakanlar Kurulu Kararı aran
maksızın belediye meclisinin kararı ile tespit edilen 
miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. 

(3) Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu 
Geneıl Müdürlüğe ait katma ve döner sermaye bütçe
lerinden aylık alan (memurlardan; görevlerinin nite
liği gereği fazla çalışma günlerinin tespiti ve 'bir prog
rama bağlanması imkânsız olan orman muhafaza 
memurlarına ayda (6 000) lira, taşra teşkilatında 
telsiz teknisyenliği, telsiz opertörlüğü, telsiz sandal
cılığı, dağ telsiz santralcılığı, telsiz ve telefon hat 'ba
kıcılığı görevini' yürüten teknisyen, haberleşme me
muru ve santral memurlarına (1 458 kişiyi geçmemek 
üzere) yalnız Haziran - Ekim ayları için ayda ( 3 500) 
lira fazla çalışma ücreti ödenir. 

i(4) 'Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının tatil günleri ve günlük kanunî 
çalışma saatlerini aşan çalışma özelliği dikkate alı
narak, Başbakanlık için Barbakanın, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı için Maliye ve Gümrük Bakanının 
onayı ile tespit olunacak personele, 657 sayılı Ka
nunun değişik 178 inci maddesi hükümlerine bağlı 
kalınmaksızın ayda 50 saati geçmemek üzere «a» 
fıkrasında 'belirtilen azamî miktarın iki katına kadar 
fazla çalışma ücreti ödenir. 

ı(5) Sağlık ve Sosyal' Yardım Bakanlığı Sıtma 
Eradikasyonu Teşkilatında çalışan memurlardan, gö
revlerinin niteliği gereği fazla çalışma günlerinin tes
piti ve bir programa bağlanması imkânsız bulunan 
sağlık savaş memurlarına (3 000) Lira, sıtma eradi
kasyonu 'hizmetlerinde görevlendirilen sağlık memur
larına (3O0 kişiyi aşmamak üzere ayda 2 250) lira 
fazla çalışma ücreti ödenir. 

ı(6) 1*615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci 
maddesinde 'gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, ay
nı Kanunun 164 üncü maddesine göre, olağan ça
lışma saatleri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve 
yük alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sa
hiplerinden tahsil edilen ve emanete alınan ücretler
den % 80'i 1'64 üncü madde hükümlerine göre 'belir
lenecek hak sahiplerine ödenir. Bu ücretlerden kalan 

paraların söz konusu Bakanlık personeline ödenme
sine veya anılan Kanunun l'öl inci maddesinin 4 ün
cü bendinde belirtilen amaçlarla kullanımına yahut 
kısmen ya da tamamen Hazineye irat kaydına ilişkin 
esasları tespite Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

l'âl'5 sayılı Kanunun 164 üncü maddesi hükmün
den yukarıdaki fıkrada belirtilen işlerde görevlendi
rilen diğer (Bakanlıklar personeli âe bu işlerde fiilen 
çalışan saymanlık memurları ve diğer memurlar da 
yararlandırılırlar. 

(7) l(a) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
na bağlı Iher dereceli okullar ile kurumların atölye ve 
birimlerinde döner sermaye siparişleri üzerinde işin 
gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen 
çalışanlara (okul idarecis'i, öğretmen, teknisyen, test 
hazırlayıcı, ölçmeci, usta öğretici, bölüm ve atölye 
'şefi, memur, prodüktör, stüdyo öğretmeni, senarist, 
kameraman, bilgi işlemci ve programcı ve üretim 
için sorumlu benzeri diğer uzmanlar) öğretim ayla
rında ayda 60 saati, millî ve dinî bayram günleri ha
ricindeki tatillerde günde 8 sati geçmemek kaydı ile 
okul ve kurum döner sermaye hâsılatından, beher iş 
saati içlin en çok, «ortaokul ve ortaöğrenim kurum
larında gece öğretimi» için verilen ücret kadar ücret 
ödenir. 

(b) Meslekî ve teknik öğretim kurum'larında gö
revli atölye ve teknik ders öğretmenleri, ilgili mev
zuata göre aylıkları karşılığında okutmakla yüküm
lü oldukları ders saatlerini doldurduktan sonra, okul 
idaresince gerekli görüldüğü takdirde, haftalık zorun
lu ve isteğe bağlı olarak okutabilecekleri ek ders 
saati sayısı kadar süre ile döner sermaye siparişleri 
üzerinde öğrencilerin çalışmalarını düzenlemek ve 
fiilen çalışmak üzere görevlendirilebilirler. 

Bu çalışma için öğretmenlere, mensup oldukları 
okulların derecesine ve çalışmanın gündüz veya gece 
yapılmasına göre, bu Kanunun 32 nci maddesinde 
tespit olunan ek ders ücreti kadar ücret, döner ser
mayeden ödenir. Ancak, bu şekilde görevlendirilen 
öğretmenlere okullarında veya başka okullarda gece 
ve gündüz ek ders görevi verilemez. 

ı(c) Dlöner sermayede, test öğretim yapraklan ve 
mektupların baskısında çalışanlara (a) fıkrasında be
lirlenen saatler kadar ve saat başına (115) lira üze
rinden ödenecek ücret döner sermayeden karşılanır. 

<d) Bu maddenin b/(l), (2), (3) (sadece muha
faza memurları). sıralarına göre ödenecek fazla ça
lışma ücretleri; 
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1(1) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık 
'izni, görevin yapılması sırasında veya görevden do
layı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma durum
larında, 

i(2) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hiz
met içi eğitime katılma ve geçici görevli bulunma 
durumlarında, 

ı(3) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri 
içerisinde, 

'Kesilmez. 
ı(e) Bu madde uyarınca aylık maktu fazla ça

lışma ücreti alanlara her ne suretle olursa olsun ay
rıca saat esasına göre fazla çalışma ücreti ödenmez. 

ı(8) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ge
nel Müdürlüğü personeline, 657 sayılı Kanunun de
ğişik 178 inci maddesi hükümlerine bağlı kalınmak
sızın (a) fıkrasında belirtilen azamî miktarın iki ka
tına kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
Rıfat Bayazıt, yazılı müracaat etmişti. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Söz istiyorum. 
IBAÇŞKAN — Sayın Bayazıt? Yok. 
Sayın Tutum, buyurun. 

CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; 1961 Anayasasında ve 198*2 
Anayasasında bütçe kanununun nasıl yapılacağı, 
'hangi esaslara riayet edileceği konusunda ana ilkeler 
yer almıştır. Bu ilkelerin en önemlisi, 1982 Anaya
sasının -birçoğumuzun bildiği- 1611 inci maddesinin 
son fıkrasıdır; «Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hü
kümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.» Bu, 1961 
Anayasasında da var idi, 198*2 Anayasasına da gir
di. Peki, acaba bu anayasal hüküm, hükümetlerce 
gerektiği kadar dikkate alınıyor mu? Bu soruya 
«evet» demek mümkün değildir. 

1961 Anayasasının uygulama döneminde, Anaya
sa Mahkemesinde açılan çok sayıda dava iptalle 
sonuçlanmış, iptal hükmü o yıl için geçerli olduğu 
için, hükümetler b!ir tür kanuna karşı hile kullana
rak, benzer hükümleri bütçe kanununa dere etmeye 
devam etmişlerdir. 

Üzülerek ifade ederim ki, geçen yıl Sayın Mali
ye Bakanımıza; «Bütçe Kanununu arıtınız, gereksiz 
yükseklerden kurtarınız, Anayasanın aslî direktifi doğ
rultusunda daha anlaşılabilir bir bütçeyi yüce Meclise 
getiriniz» şeklindeki önerilerimizi dikkate alacakla
rını söylemişlerdi Görüyorum, bütçeler birbirini ay
nen kopya ederek ısürüp gitmekte; şimdi bunun bir 

örneğini sizlere sunmak istiyorum. Şimdi okunan çok 
uzun 31 inci madde var. 

Değerli üyeler, bu madde, fazla çalışma ücretini 
tespit etmektedir. Aslında ,̂ faızla çahışma ücreti, doğ-
ırudan doğruya; Bütçe Kanununun ilgi alanı içinde 
değildir. Bunu Personel Kanunu düzenlemiştir. 1657 
sayılı Kanunun 178 inci maddesi, fazla çalışma ücre
tinin nasıl tespit edileceğini, uygulama esaslarının 
Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı tara
fından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenleneceği
ni öngörmektedir. Şimdi, sizlere okuyacağım şu fık
ra çok önemli. «Her kurum için yıllık fazla çalışma 
saati toplamı ile saat başına ödenecek ücretler ku
rumlar itibariyle bakanlar kurulunca kararlaştırılır» 
denmektedir. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Ne diyecek? 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Bu çok açık. Yani, 
bakanlar kurulu 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna göre ister 50 lira, ister 150 lira, isterse 200 lira 
verir. Şimdi, «Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır» 
dedikten sonra, bütçe kanununa bütçe ile Devlet Per
sonel Kanununun bu hükmünü değiştirir nitelikte 
bir hüküm getirilmesi Anayasaya aykırıdır. Çünkü, 
burada bakanlar kuruluna yetki vermektedir. Oysa, 
bütçe kanunu bakanlar kurulunun yetkisini tahdit 
etmektedir. İyidir veya kötüdür, onu tartışmıyorum, 
Çünkü, azamî ve asgarî hadlerini tespit edip, bu had
ler içerisinde fazla çalışma ücretinin tespit yetkisi
nin bakanlar kuruluna verilmesi isabetlidir, olabilir; 
ama, buradaki maddeyi tadil etmektedir. Buna bütçe 
kanununun yetkisi yoktur; dahası var; 31 inci mad
denin - dikkatinizi çekmişse - en son fıkrası, «TRT 
Genel Müdürlüğü personeline 178 inci madde hü
kümlerine bağlı kalınmaksızın (a) fıkrasında belirti
len azamî miktarın iki katına kadar fazla çalışma 
ücreti ödenir» hükmünü koyamazsa|nıız. Yanı, hükü
met - yalnız bugünkü hükümeti suçlamıyorum, 
bundan önceki hükümetler de - «Ben koyuyorum 
ve oldu» diyor. Bunu nasılı koyarsınız? «Efendim. 
657 sayılı Kanunda var.» Burada bir tadilat yapar
sınız... îşin garibi, bu iktidar zamanında, 1984 yılı
nın 11 inci ayında çıkarılan 243 sayılı Kanun Hük
münde kararname ile bu husus değişmiş bir şey de
nilmemiş, Böyle bir şeye niyetiniz varsa, oraya ge
tirin. Bütçe kanunu ile böyle personel hukuku dü
zenlemesi niçin yapılıyor? (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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CAHİT TUTUM (Devamla) — Tahmin ediyo
rum, bir başka nokta yine dikkatinizi çekmiştir. 31 
inci maddenin ilk fıkrası ile daha sonra, (b) ile baş
layan fıkrada, «657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun değişik 178 inci maddesinde gerekli değişiklik 
yapılıncaya kadar» denmektedir. Bu ne demek? Bu 
madde değiştirilmiş. 

Saygıdeğer üyeler, benim tespit edebildiğime gö
re, 178 inci madde beş altı defa değiştirilmiş. Ne ol
muş değişmiş te? Yani, o değiştiri'linceye kadar biz 
ne yapıyoruz? Hep böyle mi diyeceğiz? Hem 178 
inci madde sürekli değiştiriliyor, hem bu değişiklik
ler yapılıyor, hem de her bütçe kanununda, «178 
inci madde değişinceye kadar şöyle şöyle tedbirler 
getiriyorum» deniyor. Böyle hukuk düzenlemesi 
mümkün değildir arkadaşlarım. 

Benim sözlerimi doğrulaması açısından, son bir 
hususu daha sizlere sunmak istiyorum. 657 sayılı 
Kanun, ders görevi ile ilgili bir düzenleme getirmiş 
ve diyor ki, «ücretle okutulacak ders saatlerinin sa
yısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hu
suslar ilgili bakanlığın teklifi ve bakanlar kurulu 
kararı ile tespit olunur», Burada herhangi bir şey 
yok. Buna mukabil ders ve konferans ücretleriyle il
gili olarak kanun ne diyor: «89 uncu madde gere
ğince kendilerine ders görevi verilenlere ders veya 
konferans saati başına ödenecek ücret her yıl bütçe 
kanunlarında gösterilir» bu doğru, burada gösterin 
bunu; ama, öbür tarafta bakanlar kuruluna yetki 
vermişsiniz, Bu ne biçim çelişik bir hukuk yaklaşı
mı? 

Bu türlü çelişkiTiğin giderilmesi için benim istir
hamım, sayın bakan lütfen uzmanlarını görevlendir
sin, bütçe kanununu arıtsınlar, o çalışmayı yapsınlar. 
Bütçe Kanununa, zorunluluk olmadıkça, bu tür hü
kümler getirmesinler. Bunları, sayın bakanın dina
mizminden bekliyorum. Eğer bir ülkede, on yıl üst 
üste, «178 inci madde değiştiril'inceye kadar, palya-
tif olarak ben şunları getiriyorum» diyorsa, ona 
«fhayır» desin; bir bakan, siyasî sorumluluğunu ta
kınarak, ona, «hayır» desin. Buradaki aradığınız 
şeyler neyse, lütfen esaslı hükümler halinde 657fye 
getirin. Bütçe Kanunu bu şekilde salkım saçak bir 
metin haline getirmeyin. 

Bu temenniyi bu yıl da tekrar ediyorum. Uma
rım saygıdeğer Maliye Bakam bu konuda gereken 
dikkati gösterecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, oku

tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1986 Malî Yılı Bütçe Ka

nunu Tasarısının 31 inci maddesinin (b) fıkrasının 
(4) numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Kâmil T. Coşkunoğlu 
Ankara 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

|Ohural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Şevki Taştan 
Sivas 

FeyzuUah Yildmr 
Gaziantep 

îsa Vardal 
Zonguldak 

A. Turan Soğancıoğlu 
Sivas 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Münir Yazıcı 
Manisa 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Vural Arıkan 
İzmir 

Mustafa Saibri Güvenç 
Niğde 

4. Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Adalet Ba
kanlığı taşra teşkilatı ile Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı tatil günleri ve günlük kanunî çalışma saat
lerini aşan çalışma özelliği dikkate alınarak, Baş
bakanlık için Başbakanın, Adalet Bakanlığı için 
Adalet Bakanının Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
için Maliye ve Gümrük Bakanının onayı ile tespit 
olunacak personele, 657 sayılı Kanunun değişik 178 
inci maddesi hükümlerine bağlı kalınmaksızın ayda 
50 saati geçmemek üzere (a) fıkrasında belirtilen aza
mî miktarın iki katına kadar fazla çalışma ücreti 
ödenir. 

Gerekçe : 
Adı geçen maddenin öbür fıkra ve bentlerine di

ğer bakanlıklar ile kuruluşlarda fazla çalışma ücret
lerine ait ayrıcalıklar mevcut olup, 657 sayılı Ka
nuna tabi Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında görev 
yapan personelin tatil günleri ve günün kanunî çalış
ma saatlerini aşan çalışmalar için kendi bütçeleri 
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içinde mevcut taihısisattan fazla çalışma ücreti 
ödenmesi esası getirilmiş ve bu bentteki diğer per
sonelle kısmen eşitlik sağlanmasına çalışılmıştır. 

Burada Anayasanın 162 nci maddesindeki gider 
artırıcı veya gelir azaltıcı bir durum yoktur. Bütçe
ye konan ödenek harcama şekli düzenlenmiştir. 

. Bilindiği gibi Adalet Bakanlığının taşra teşkila
tında görev yapmakta olan 657 sayılı Kanuna bağlı 
personel, görülmesi gerekli işlerin acelellği sebebiy
le günün mesai saati dışında ve hatta tatil ve bay
ram günlerinde 3005 sayılı Suçüstü Kanununa göre 
de feragatla görev ifa etmektedir. Bu şekilde kanu
nî mesai saatleri dışında çalışanlar ile gerek tatil 
ve bayram günleri çalışma mecburiyetinde olanlara 
ve gerekse ceza infaz kurumlarında gece dahi görev 
yapmayı gerekli kılan bu hizmetin hiç olmazsa bir 
kısmını fazla mesai ücretini bir misli fazla vermek 
suretiyle değerlendirilm'esi hak ve adalet ilkelerine 
uygun düşeceğinden, bu değişiklik teklifi esas me
tindeki ilkeye göre hazırlanmıştır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısının 31 inci maddesinin (8) numaralı bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve. teklif ede
riz. 

Enver özcan Münir Sevinç 
Tokat Eskişehir 

Hüseyin Avni Sağesen Şeyhmus Bahçeci 
Ordu Diyarbakır 

Edip özgenç Salih Alcan 
İçel Tekirdağ 

Mehmet Ümer 
Kayseri 

8. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ge
nel Müdürlüğü personeline, 657 sayılı Kanunun 
değişik 178 inci maddesi hükümlerine bağlı kalın
maksızın (a) fıkrasında belirtilen azamî miktarın iki 
katına kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak bu 
miktar, kurumun haber, program ve teknik hizmet
lerini yürüten personeli için dört katı olarak uygu
lanır. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup işleme 
koyacağım. 

Rıfat Bayazıt ve arkadaşlarının önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1986 Malî Yılı Bütçe Ka

nun Tasarısının 31 inci maddesinin (b) fıkrasının 
(4) numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

4. Başbakanlık merkez teşkilâtı ve Adalet Ba
kanlığı taşra teşkilatı ile Maliye ve Gümrük Bakan
lığının tatil günleri ve günlük kanunî çalışma saat
lerini aşan çalışma Özelliği dikkate alınarak, Baş
bakanlık için Başbakanın, Adalet Bakanlığı için 
Adalet Bakanının, Maliye ve Gümrük Bakanlığı için 
Maliye ve Gümrük Bakanının onayı ile tespit olu
nacak personele, 657 sayılı Kanunun değişik 178 
inci maddesi hükümlerine bağlı kalınmaksızın ayda 
50 saati geçmemek üzere (a) fıkrasında belirtilen 
azamî miktarın iki katına kadar fazla çalışma ücreti 
ödenir. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeye, komisyon ve hükümet 
katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Tokat Milletvekili Enver özcan ve arkadaşları

nın önergesi : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1986 Malî Yılı Bütçe Kanu

nu Tasarısının 31 inci maddesinin (8) numaralı ben
dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

8. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ge
nel Müdürlüğü personeline, 657 sayılı Kanunun de
ğişik 178 inci maddesi hükümlerine bağlı kalınmak
sızın (a) fıkrasında belirtilen azamî miktarın iki 
katına kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak bu 
miktar, kurumun haber, program ve teknik hizmet
lerini yürüten personeli için dört katı olarak uygu
lanır. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKÎLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCBBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye, komisyon ve hükümet 
katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Kalbul etmeyenler... önerge kalbul edilmemiştir. 

31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kabul etmeyenler... 31 inci madde kabul 
edilmiştir. 

Saat 17.45'te toplanmak üzere birleşime 15 da
kika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 1730 

İtSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

EK ders ücretffleri 
MADDE 32. — a) 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun 2114 üncü maddesine göre çıkarıla-
caik yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, aynı Ka
nunun değişik 176 ncı maddesi (Söz konusu Kanu
nun 89 uncu maddesinde öngörülen esasların ilgili 
kurumlar 'itibariyle, Bakanlar Kurulunca tespit eritil
miş olması şartıyla) uyarınca eğitim ve öğretim ku
rumlarıyla okul ve kurslarda ek ders okutan öğret
men ve diğer personele, saat başına verilecek ek ders 
ücreti, aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 

DÖRDÜNCÜ 

Açılma Saa 

BAŞKAN : Başkam 

KÂTİP ÜYELER ; Arif Ağaoğlu (Adı: 

ıBAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

II. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO 

1. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun tasarıları ile 1984 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Ta
sarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708, 3/871; 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz., 

32 nci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER ; Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Süleyman Yağaoğlu (Samsun) 

ıBAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 
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Ders Saat Ücreti 
Gündüz Gece 

1) Okul öncesi ve ilkokul, 
Anaokulları, Anasınıifları ve Kız Teknik Eğitim Okullarına bağlı uygulama ana

okulları öğretmenleri ille ilkokullarda, çocuık yuvalarındı, yetiştirme yuritlariınida, öğretmen 
ve yöneticilere : 210 260 

l2) Ortaokul ve ortaöğrenim okulları, Çıraklık Eğit'mi ve Yaygın Eğitim : 
(a) Ortaokul ve ortaöğretim okulları genel, meslekî ve teknik okullarda, halk eğiti

mi ve çıraıklıık eğitim merkezlerinde ve diğer yaygın e j ; itim okul ve ıkurumlardia, reh
berlik ve 'araştırma merkezlerinde görevli veya ücretle ders veren Öğretmen, uzman ve uz
man yardımcılarına (Millî Güvenlik dersi verenler dahi) : 260 310 

ı(b) ı(a) bendinde sayılan okul ve 'kurumlarla ikiz teknik eğitim okularıma bağlı 
uygulama anaokulları yöneifciiierlinden «zorunlu ders n Çeliğinde yönetim ıgörevti» verilen
lere :' 260 310 

3) (Kurumların elemanlarının yetiştirilmesiyle ilgili oğitim merkezi, meslekî okul ile 
kurs, seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ücrotle ders vermekle görevlendirilen : 

ıfla) Yükseköğretim kurumlarımda görevli öğretim elamanlarına i ((Personel Kanunlarına göre) 
(b) Öğretmenlere ve diğer memurlara : 360 400 
4) Miillî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Merık JL ve Taşra Teşkilatı personelin

den; inceleme, araştırma, planlama ve programlama, yönetim ve eğitim ıgörevi yapan
lara1: . " ' 260 — 

5) Cezaevlerinde ek ders vermekle görevlendirilen öğretmen, eğitici, vaiz, müftü ve 
meslek öğreten sanat erbabıma (3) üncü fıkranın (b) bendinde belirlenen ücretler % 25 
fazlası ile ödenir 

lb) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 150 nci ve 1323 sayıh 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 
ıgörevi verilenllere taşıdıkları unvan ve niteliklere gö
re, üniversite öğretim elemanları için personel ka
nunlarında öngörülen ek ders ücreti üzerimden (Öğ
retmen olarak görevlendirilenlere anılan maddede gi
rebilecekleri statüye göre) ücret ödenir. 

i(2) Ortaokul ve ortaöğrenim yapan askerî okul
larda (Askerî liseler, astsubay hazırlama okulları 
gibi) ve kurslarda ders görevi verilenlere, bu mad
denin «a» bölümünün (2) nci sırasındaki miktar 
üzerinden ek ders ücreti verilir. 

c) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
nun değiştik 11 inci maddesine göre hesaplanacak ek 
ders ücretleri.% 60 fazlası ile ödenir. 

d) Polis Akademisindeki ek ders vermekle gö
revlendirilen; 

ı(a) Üniversite öğretim üye ve yardımcılarına 
Üniversite Personel Kanunlarına göre, 

ı(b) Üniversite dışından görevlendirilen öğretim 
elemanlarımdan; 1 inci derece kadrolu ek ders gö
revlilerine, profesörlere, 2 nci derece kadrolu ek ders 
görevlilerine, doçentlere, 3 üncü ve daha aşağı de
rece kadrolu kamu görevlileri veya diğer ek ders 
görevlilerinle ise kadro derecelerine bakılmaksızın 
okutmanlara ödenmekte olan ek ders ücretleri öde
nir.» 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.., Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Konferans ücret! 
MADDE 33. — Her bir konferans için (1 000) 

lirayı aşmamak üzere, 
a) 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 176 

nci maddesine göre ve yükseköğretim kurumlarında 
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yönetim kurullarınca belirlenen öğretim programı 
dışında, 

b) 3.6.197)1 tarifeli ve 1467 sayılı Harp Akade
mileri Kanununun II dnoi maddesi uyarınca harp 
akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okul
larda (Harp okulları,' sınıf okulları, Denizcilik Yük
sekokulu, özel lühıtüısaıs okulları, İstihbarat ve Dil 
Okulu, NBC Okulu gibi), 

c ) . Cezaevlerinde mahkûm ve tutuklulara ders 
müfredatı dışındaki konularda Balkan onayı ille, 

(Konferans verenlere kurumlarınca belirlenen tu
tarda konferans ücreti ödenir. 

Hizmet içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti 
ödenmez., 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
tmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 

•ÜÇÜNCÜ KİSİM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hazine İşlemleri ve Devlet ıBorç" Yönetimi 

(Hazine bonoları ve avans işlemleri 
iMADDE 34. — Genel Bütçe ödemelerini zama

nında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mevsim
lik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde 
etkilenmeslini önlemek, uygulanmakta olan para po
litikasını yönlendirmek amaçları ile malî yıl içinde 
gerçek ve .tüzelkişilere, genel bütçeden Hazine yar
dımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına, Kanun
la kurulmuş fonlara en çok bir yıl vadeli Hazine 
bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın al
maya, satılacak Hazine bonolarının çeşitlerini, mik
tarını, satış usul ve esasları ile şartlarını tespite, 
14.1.1970 tarih ve 1211 sayılı • Kanunun 50 nci mad
desi esaslarına göre T. C. Merkez Bankasından kısa 
vadeli avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

Hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlar
la ilgili ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bütün iş
lemler her türlü vergi ve resimden müstesnadır. 

«BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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35 inci maddeyi okutuyorum : 
Devlet borçlarının yönetimi 
MADDE 35. — a) Devlet Borçlarının Yöneti

mi 1188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 232 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 9 un
cu maddesi uyarınca Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığınca yürütülür. 

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Balkan malî yıl içinde 1 600 000 000 000 li
ralık bir yâ ve daha uzun vadeli iç borçlanma akdi-
'ne, aynı yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri öde
melerini bütçe ile illgilendirmeksizin yapmaya, malî 
yıl içerisinde ödenecek dış ve iç borç anaparaları ile 
dış ve iç borçlanma tutarlarını bütçe dışında özel 
hesaplarda izletmeye yetkilidir. Borçlanılabilecek 
miiiktar gerektiğinde yarısına ıkadar artırılabilir. 

c) Devlet iç ve dış borçları faizleri ve genel gi
derleri bu amaçla bütçeye konulacak ödeneklerle kar
şılanır. 

d) Devlet borçlarının uygulama sonuçları Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu 
Bakanlıkça hazırlanarak ilgili yıl kesinhesap cetve
li ile birlikte Hazine Genel Hesabına dahil edilmek 
üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. 

e) Devlet Borçlarının Yönetimi ve muhasebesi 
ile ilgili esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
birlikte düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli rrfületvekillteııi; 35 inci maddeyle Türk kamu 
yönetimi sisteminde önemli bir müessese, önemli bir 
düzenleme getirilmektedir. 

Maddenin ilk fıkrasında, kanun hükmünde ka
rarname ile, devlet borçlarının yönetiminin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yürütüleceği hükme 
bağlandığı anlaşılıyor. Tabiî bunun, Yüce Meclis
te - bilemiyorum, görüşüldüğünü de hatırlamıyorum 
ama - nasıl bir karara bağlanacağı konusu, eğer 
görüşülmemlişse, şu anda 'bir şey söylemde mümkün 
değildir. Ancak, belli ki, bir müsteşarlığa bunun yü
rütme yetkisini devretmektedir. 

Şimdi, benim buradaki . tereddütüm şudur: (b) 
fıkrası; «(Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağ
lı olduğu bakan...» diye başlıyor ve miktarını söy
lüyor ve de «... uzun vadeli iç borçlanma akdine 
aynı yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri öde-
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melerini bütçe ile illgilendirımeksizin yapmaya... yet
kilidir» diye devam ediyor. 

Şimdi, kim yetkilidir?... Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan. 

Saygıdeğer üyeler, burada kararlaştırmamız ge
reken sorun şudur: Anayasanın 161 inci maddesi 
devletin ve KİT'ler dışındaki kamu tüzelkişiilere aıit 
'harcamaların yıllık bütçelerle yapılmasını emret
miştir. 

Şimdi, sorun şudur: Acaba bu borçlar devlet har
caması kapsamında değil midir? Bu son derece önem
li bir noktadır. Belki şu anda size hemen çözüm öne
rebilecek bir formülüm yok; yalnız son derece cid
dî bir bütçe tatbikat değişikliği yapıyoruz. Yani, 
borç yönetimini bütçe dışına alıyoruz. Sanıyorum, 
burada anayasal bir sıkıntı vardır. Bumu, hüküme
tin diddî bir şekilde tetkik edip etmediğini, uzman
lara inceletip inceletmıediğinıi öğrenmek işitiyorum. 
Bu som derece önemli. Biz de inceliyoruz ve bizce, 
Anayasaya son derece terstir. Çünkü, dç ve dış borç 
anapara geri ödemelerimi, bütçe ile illigilendirmeksi-
zin yapmaya, bir balkanı yetkili sayıyor. Böyle bir 
yetki devri, Anayasanın 161 inci maddesindeki, dev
let harcamalarının yıllık bütçelerle yapılması ilke
sine uygun mudur? Ben uygun olmadığını düşünü
yorum ve üzülerek belirteyim iki, maliye literatürün
de de, benim izleyebildiğim kadarıyla, bu konuyu 
fazla tartışmadılar. Ya, Türkiye'de bu tür önemli 
'köklü değişiklikler, kamuoyuna sindirilerek ve ka
muoyunda gerekli tartışma ortamı yaratılarak ele 
alınmadığı için yahuıt da biziım bilmediğimiz kadar 
net bir durum vardır; hükümet hukukçulara ge
rekli incelemeyi yaptırarak, devlet borçlar yönetimini; 
teamülen bütçe dışına almanın pekâlâ mümkün ol
duğunu, bütçe ille ilişlklendirmeksizin özel bir hesap
ta izletmeye yefckii olduğunu, çok normal bulan bir 
sonuca varmış olabilir. Bunu da ihtimal olarak ile
ri sürüyorum; çünkü sayın 'bakan konuşuncaya kadar, 
bu konuda 'belki de Yüce Meclisim bir önbilgisi yok
tur. 

İsrarla belirtiyorum; eğer devletin borçları, dev
let harcamaları kapsamında değil ise, o zaman bür 
diyeceğim yok; ama geniş anlamda, devlet borçla
rı, devlet harcamaları kapsamı içerisindeyse, o za
man yrlhık bütçenin kapsamına almanız şarttır ve 
ibunu dışarı çıkaramazsınız. 

Bu konuda, saygıdeğer bakanın düşüncelerini öğ
renmek istiyorum!. 

iSaygıyla arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Madde üzerimde başka söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum:. 
MADDE 36. — Bu Kanunun 35 inci maddesi 

ita verilen yetki ısınırları içinde çıkarılacak Devlet tahvil
lerimin çeşitleri ile bunların faiz oranı, iıhraç fiyatı, 
ödeme süresi, basım ve satış yöntemleri ve. diğer 
şartları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit 
olunur. Bu tahvillerin basım giderleri ve satışa ka
tılacak bankalara ödenecek komisyon ve banka mua
meleleri vergileri ille satışa katılan bankaların satış 
işlemleri dolaylısı ile yapacakları her türlü gider, ver-
şi, resim ve harçların Hazinece bankalara geri öden
mesinde ve tahvillerin basımında uygulanacak şekil 
ve esaslar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı 
Devlet ihale Kanunu hükümleri uygulanmaksızın 
akdedilecek malî servis anlaşması ile tespit edilir.. 

Cari yıl içlinde çıkarılacak veya daha önceki yıl
larda çıkarılmış tahviller, işlemiş faizleri ödenmek 
suretiyle, erken itfaya tabi tutulabilir. 

Çıkarılacak .tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri 
ile yukarıda sözü <geçen malî servis anlaşmasında 
yer alacak ödemeler ve bunların dışında kalan diğer 
konsolide Devlet Borçları ile ilgili gider ve işlemler 
her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonoları ile 
daha önceki yıllarda ilhraç olunan Devlet tahvili ve 
Hazine bonoları ve diğer konsolide Devlet borçla
rıyla ilgili işlemlerde de geçefJiidiir. 

1986 yılında çıkarılacak tahvil ve bonoların ver
gi İstisnalarını kaldırmaya veya uygulanacak oran
ları, yürürlükteki oranlar içinde kalmak üzere, tes
pit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

'Devlet tç Borçlanma Tahvilleri ile Hazine bono
ları kamu kurumlarının yapacakları ihale ve söz
leşmelerde teminat olarak ve Hazinece satılacak 
millî emlak bedellerinin ödenmesinde nominal de
ğerleri üzerinden kabul edilir. Tahvil ve bonolar 
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise 
bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri 
esas alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Yök, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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37 nci maddeyi okutuyorum': 
MADDE 37. — a) Yabancı ülkeler, uluslarara

sı kurumlar veya yabancı banka ve kuramlarla ya
pılmış ve yapılacak anlaşmalar uyarınca belli hiz
metler, taahhütler, yaitırımlar veya projeler için sağ
lanacak yardımlar ile program ve proje kredisi ola
rak malî yıl içinde elide edilecek imkânların Türk 
Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri
ni gerektiğinde ilgili kuruluşlara ait bütçelerin özel 
tertiplerine ödenek kaydetmeye Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının teklifi üzerine Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

Daha önceki yıllarda aynı amaçlarla sağlanmış 
bulunan. Türk Lirası karşılıkları ile mateme ve hiz
met ibedelleri içinde yukarıdaki esaslara göre işlem 
yapılabilir., 

Geçmiş yıllarda 1985 ve daha önceki Bütçe ka
nunlarında yer alan hükümler çerçevesinde ilgili 
kuruluşlar bütçelerine gelir ve ödenek kaydedilen 
tutarlardan;' 

i(jl) 1985 malî yılı sonu itibariyle harcanaımaya-
raik tenkis edilen ödenek artıkları ilgili kuruluş büt
çelerine yukarıdaki esaslara göre devren ödenek kay-
dediHlr.! 

(2) Devir konusu ödenekler karşılığı olarak Kat
ma Bütçeler 1985 Malî Yılı Bütçe gelirlerinden ten
kis edilen miktarlar ilgili kuruluşlar bütçelerine dev
ren gelir kaydedÜlir. 

b) Dıış devlet borçlarıyla ilgili kredi anlaşmala
rının yürürlüğe girmesini sağlayacak kanunî düzen
lemelerin tamamlanmasına kadar kredi anlaşmaları 
gereği peşin ödenmesi gereken komisyon, ücret, ga
ranti ücreti ve benzeri giderleri «Bütçeden Mahsup 
(Edilecek Ödemeler Hesahı»'ndan yaptırmaya, hesa-
'bın yılı içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi 
malî yıla devretmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

c) Konsolide dış devlet borçlarıyla ilgili kre
di anlaşmalarında öngörülen bütlün ödeme ve işlem
ler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

IBAŞKlAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var Sa

yın Baışkanı.[ 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHÜT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

37 nci maddemin (a) fıkrasında «...sağlanacak yar
dımlar ile program ve proje kredisi olarak malî yıl 
içinde elde edilecek imkânların Türk Lirası karşılık
ları ille malzeme ve hizmet bedellerini gerektiğinde 

ilgili kuruluşlara ait bütçelerin özel tertiplerine öde
nek kaydetmeye...» diyerek, doğrudan doğruya büt
çe ile ilgilendiriyor. Bu sağlanacak yardımların kap
samının, borç kavramı ile bir ilişkisi var mı, yok 
mu? Bunu sayın hükümetten öğrenmek istiyorum. 

İkincisi: Yine aynı fıkrada «... Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının teklifi üzerine Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir» deniyor. Daha önceleri, bu 
teklifi, Maliye Bakanlığı bünyesinde iken, Hazine 
mi yapıyordu? 

Bu hususları öğrenmek istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (IBursa) — ikinci su
ali anlayamadım efendim, pardon. 

CAHİT TUTUM ^Balıkesir) — Bu teklifi, öde
nek kaydetmeye yetki veren öneriyi, eskiden Hazine 
mi yapıyordu? Bu yetki, müsteşarlığa verilen yeni 
bir yetki midir, yoiksâ  eskiden Maliye Bakanlığının 
bünyescınde iken, Hazinenin böyle bir teklif yetkisi 
mi vardı? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTBMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; burada, ödenek kaydet
mek konusu, gelir kaydetmeden yapılacak bir işlemi 
ifade etmektedir. Borç idaresine gelecek; Borç İdare
sinden geleceği için, doğrudan doğruya ödenek kay
dedilecek. 

Daha önce Maliye ve Gümrük Bakanlığı bünye
sinde bulunan Hazine bu hususu getirdiğinde Bütçe 
Genel Müdürlüğü teklifi yapıyor idi. 

Arz. ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 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 
sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla ve antlaş
malar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör ku
rumlarına ikraz devir veya kullandırmaya ve bu kre
dilerden yapılması gereken geri ödemeleri aynı ku
ruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştür
meye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakan yetkilidir. 

Yukarıda belirtilen imkânların doğrudan Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasınca sağlanması halinde, 
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bu kredileri kısmen veya tamamen anlaşma hüküm
leri ile beraber devralmaya, devralınan kredileri ka
mu kurumlarına ikraz devir veya kullandırmaya ve 
bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri ay
nı kuruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüş
türmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakan yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi 
kuruluşlarınca ve diğer her türlü dış kaynaklarca ka
mu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi ol
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 var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 39. — Yıllık programlarla belirlenen dış 
finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun kapsamı dışın
da kalan kuruluşlarla kredi anlaşmaları yapmaya ve 
projelerin yapılabilirlik çalışmalarının dış finansman 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dünya Bankası ile 
üzerinde anlaşılacak şartlarla (10 000 000) dolara ka
dar olan borçlanmaların yapılmasına Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkili
dir. 

Bu gibi anlaşmalar savunma borçlanmalarına iliş
kin kredi anlaşmaları ve bütçe kanunları hükümlerine 
dayanılarak yapılmış olup, Bakanlar Kurulunca uy
gun görülen diğer kredi anlaşmaları Bakanlar Kurulu 
kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararnameler 31.5.1963 
tarih ve 244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 tarih ve 1322 
sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri 
anlaşmalar hakkında da bu hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum : 
Selektif kredi fonundan ödemeler 
MADDE 40. — Kredilerin maliyetlerinin ucuz

latılması, yatırımların ve dışsatımın özendirilmesi ve 
banka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine 
yöneltilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 
kararlar ve bu kararların ek ve değişikliklerine da
yanılarak borçlulara selektif kredi fonundan faiz far
kı ödemesi yapılır. 

BAŞKAN — Madde .üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
Çeşitli saymanlıklardaki değerlerin Hazineye geçişi 

MADDE 41. — Maliye ve Gümrük Bakanı, bütün 
saymanlıkların çeşütli nedenlerle Hazine. hesapları dı
şında kalan mal varlıkları ve emanetler de dahil ol
mak üzere her çeşit paralarını 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 uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Baş
kan, maddede kelime hatası var mı acaba, yoksa 
ben mi yanılıyorum? 

Maddenin 1 inci fıkrasının son satırında «...bu he
saplara tasarruf etmeye» deniliyor. Buradaki «tasar
ruf» kelimesi yerine, sahip çıkma anlamına gelen «te
sahup etmeye» şeklinde mi olacak? 

BAŞKAN — Komisyonun bu hususta bir diye
ceği. var mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKILÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — «Ta
sarruf» kelimesi doğrudur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

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 bağlı 
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olduğu bakanlıkla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
müştereken tespit olunur. 

Yapılacak inceleme sonunda, fazla ödendiği tes
pit olunan tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 
geri alınır. 

Fazla ödendiği tespit olunan vergi iadelerinin 
tahsili ile ilgili olarak 21.7.1953 tarih ve 6183 sayılı 
Kanunun 58 indi ve 6.1.1982 tarih ve 2577 sayılı Ka
nunun 27 nci maddelerinin uygulanması dolayısıyla 
gösterilecek teminat tutarı, fazla ödendiği tespit olu
nan vergi iadesi miktarını geçemez. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

43 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine Ait 

Hükümler 

Ayrıntılı harcama planları 
MADDE 43. — 1986 malî yılında, Genel Bütçeye 

dahil dairelerle katma bütçeli idareler, belediyeler, 
belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu ik
tisadî teşebbüsleri üe benzeri kuruluşlar ve fonlara 
tasarruf eden kuruluşlar, Maliye ve Gümrük Bakan
lığı 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 du
rumlarını almaya; bu belge ve hesap durumları ile 
borçlanma ve borç ödeme imkânları üzerinde ince
leme yaptırmaya, programlarına uygun harcama yap
mayan, bilgi, belge ve hesap durumlarını ibraz etme
yen İdare, kuruluş, teşebbüs ve kurumların bütçe 
ödeneklerini kesmeye ve diğer imkânlarını durdur
maya; bütçe ödenekleri ile diğer imkânları en etkin 
şekilde kullanmak üzere gerekli önlemleri almaya 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum : 
Sermaye değişikliği ve kâra ilişkin hükümler 
MADDE 44. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin 

yönetim veya müdürler veya genel kurullarınca onay
lanan 1985 net kadarıyla 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 programları 
çerçevesinde veya genel kurul kararları gereğince ser
mayesine mahsup veya kendilerine ikraz edilmek üze
re bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sorum var efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Bakan, 44 

üncü madde kamu iktisadî teşebbüsleriyle ilgili bir 
maddedir. Bir sonraki maddede iktisadî devlet te
şekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşlarından ayrı 
ayrı bahsedilmiştir. Kamu iktisadî teşebbüsü deyince, 
siz hem iktisadî devlet teşekkülleri ve hem de ka
mu iktisadî kuruluşlarını birilkte mi mütalaa ediyor
sunuz? Bu maddeye kamu iktisadî kuruluşlarını da 
eklemek gerekmez mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Efendim, 
bir sonraki maddede anlatılan şey, doğrudan doğruya 
KİT'lerle ilgili bir hadiseyi tarif ettiği için orada 
açıklama yapmak mecburiyetindeyiz. Ayrıca, bir ön
ceki maddede de benzeri bir ifadeyi kullandık. 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde başka söz 
isteyen?.. Yok. 

44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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, 
2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları Borç
larının Tahkimi Hakkında Kanun ile 2929 sayılı İk
tisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluş
ları Hakkında Kanun ve 233 sayılı Kamu iktisadî 
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Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me hükümlerini uygulamak 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 iktisadî teşebbüslerine 
ve katma bütçeli idarelere devrettirmeye ve onlar ta
rafından da devraldırmaya, 

c) Kamu iktisadî teşebbüslerine Hazinece ikraz 
edilen tutarları veya bu kuruluşların çeşitli fonlara 
olan borçlarını yıllık yatırım ve finansman program
larına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş serma
yelerine veya Hazinenin bu kuruluşlara olan borç
larına mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlarının 
vadelerini uzatmaya, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla belirle
nen tutarları, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
teklifi üzerine niteliğine göre, bütçede açılacak özel 
tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye, Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. 

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
46 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 46. — Devlet Yatırım Bankası anasta-

tüsünün 4 üncü maddeci kapsamı dışında kalan Ka
mu İktisadî Teşebbüslerini, yıllık yatırım ve finans
man programında öngörülen yatırımlarının finans
manı için Devlet Yatırım Bankasının yatırım ve işlet
me kredilerinden yararlandırmaya Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
47 nc'i maddeyi okutuyorum: 
MADDE 47. — a) 2974 sayılı Bazı Kamu Ku

rum ve Kuruluşları Borçlarının Tahkimi Hakkında 
Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece 
üstlenilerek tahkim olunan borçlar için 1986 yılında 
yapılacak faiz ve anapara ödemelerinin gerektirdiği 
tutarda alacaklı kuruluşlara özel tertip Devlet tç Borç
lanma Tahvili vermeye, 

b) Yukarıdaki fıkrada sözü edilen faiz ödemele
rini «Bütçeden Mahsup Edilecek ödemeler . He-
sabiMidan yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup 
edilemeyen artıklarını ertesi yıla devretmeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı oldu
ğu Bakan yetkilidir. 

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 48. — Katma bütçeli idarelerin dış borç

ları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca bu Ka
nunun 35 inci maddesindeki esaslara göre ödenir. 

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 49. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, 

katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadî te
şebbüslerine yapılacak «İktisadî Transferler ve Yar
dımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanmaz. 

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 50. — Hükümet tarafından destekle
me alımları ile görevlendirilecek kamu iktisadî te
şebbüslerinin bu görevleri nedeniyle gerekli finans
man ihtiyaçları için çıkarılacak bonolara Hazine ke
faleti vermeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
51 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISrM 
Çeşitli Hükümler 

RE - MO 
MADDE 51. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşki

latlanması, silah, araç ve gereçlerinin yenileştrilmesi 
amacıyla Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
da 1904 ve 2020 sayılı kanunlarla değişik 27.6.1972 
tarih ve 1601 sayılı Kanunun 8.9.1983 tarih ve 2886 
sayılı Devlet ihale Kanununa aykırı olmayan hüküm
lerinin yürürlük süresi uzatılmış ve ilgili bütçede yeni 
tertip açmaya ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini dev
retmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmış
tır. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 102-02-1-002-
400 tertibine, modern silah, araç ve gereç alımı için 
konulan ödeneğin, Stratejik Hedef Planı çerçevesinde 
tespit edilecek miktarını, 7.11.1985 tarih ve 3238 sa-
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yılı Kanunun 12 nci maddesiyle kurulan Savunma Sa
nayii Destekleme Fonuna ödemeye Millî Savunma 
Bakanı yetkilidir. 

Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazine
ye yatırılacak paraları bir yandan bütçeye gelir, di
ğer yandan Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin ilgili 
tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek 
bakiyelerini devretmeye Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
52 nci maddeyi okutuyorum: 
Dernek ve benzeri kuruluşlara yapılacak yardımlar 

MADDE 52. — 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 ala
cakları yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faa
liyetlerini gösteren plan ve iş programlarını istemek, 
bunlar üzerinde gerekli incelemeyi yapmak plan ile 
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 incele
meye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin 
yeni ilkeleri tespite Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
53 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kişi borçları ve işçi avanslarının mahsubu 

MADDE 53. — 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 ta
rafından silinmesi gerektiğine karar verilenlerin ka
yıttan düşme işlemlerini yapmaya Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

Bu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine ala
caklarından tutarı 100000 lirayı aşanlar Yasama Or
ganının onayına sunulur. 

b) Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 19.10. 
1983 tarihli ve 1 No. lu tebliği ile verilen ve 1986 

yılına devredilen avansların mahsubuna ilişkin düzen
lemeleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili
dir. 

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
54 üncü maddeyi okutuyorum: 
Devlet hesaplarında kuruşlu işlemler 
MADDE 54. — Devletin mahkemelerce hükme 

bağlanan para cezaları da dahil olmak üzere her tür
lü gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve te
diyesi ile. emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve Dev
let kayalarında, kanunlarında ve diğer mevzuatında 
belirtilmiş tutar ve oranlar değişmemek şartıyla 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... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum: 
Mahsup süresi 
MADDE 55. — 1050 sayılı Mühasebei Umumiye 

Kanununun 108 inci maddesinde belirlenen mahsup 
süreleri malî yılın ikinci ayı sonunda biter. 1985 
malî yılına ilişkin mahsup süresi için de bu hüküm 
uygulanır. 

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
. 56 nci maddeyi okutuyorum : 

Vergi bağışıklığı 
MADDE 56. — 1986 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, (38.19.29) tarife pozisyonuna giren 
yalnız petrol istihsalinde kullanılan kimyevî müstah
zarlar ile (34.02.38.19) yalnız makine yağı istihsalin
de kullanılan katkı maddeleri (additifler) dışalım ve 
bunların yurt içinde üretilenlerinin tealimi, gümrük 
vergisi, belediye hissesi, ithalde alınan damga res-
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mi, rıhtım resmi ve akaryakıt tüketim vergisi ile 
Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idare ve be
lediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, zam ve 
ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

(27.10) gümrük 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 
üzerine akaryakıt ikmalini yapan müesseselere birinci 
fıkradaki istisna esasları çerçevesinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Mil
lî İstihbarat Teşkilatı ihtiyaçları için vergi bağışıklığı 
uygulanarak ithal olunan hampetrolden elde edilen 
ürünlerin bunlara tahsis olunmayan kısmı yukarıdaki 
istisnadan faydalanamaz. 

Türk Silahlı Kuvvetleri savunma hizmetlerinin 
yürütülmesi için yurt dışından alınması zorunlu bu
lunan savaş silah, araç, makine ve teçhizatı ile mal
zemelerinin yapılmış ve yapılacak dışalımları bu 
maddenin birinci fıkrasında yazılı vergi ve resimlere 
tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca yurt dışından satın alına
cak silah, makine, jeneratör, telsiz, radar ve muhabe
re cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihazların, 
ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça levazı-
matı 1986 malî yılı içinde gümrük vergisi ve resim
lerinden bağışık olarak ithal edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyo

rum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1986 Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısının 56 ncı maddesinin birinci paragrafının en 
sonunda yer alan «ücretlerinden müstesnadır» kelime
leri arasına parantez içinde «Katma Değer Vergisi 
hariç» ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

F. Mihriban Erden 
İsparta 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 
Bursa 

Hikmet Bicentürk 
İçel 

İsmail Saruhan 
Ankara 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Gerekçe : 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 

nci maddesine 3099 sayılı Kanunla eklenen (c) ben
diyle «Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin (27.09) tarife 
pozisyonunda yer alan hampetrol ile (27.10) tarife 
pozisyonunda yer alan akaryakıt ve yağların, (38.19.29) 
tarife pozisyonuna giren yalnız petrol istihsalinde kul
lanılan kimyevî müstahzarlar ile (34.02, 38.19) yalnız 
makine yağı istihsalinde kullanılan katkı maddeleri 
(additifler) nin Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 
Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ihtiyacı için bu 
kuruluşlara veya gerek göstermeleri üzerine bu kuru
luşların akaryakıt ikmalini yapan müesseselere tesli

mi» Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir. 

Aynı Kanunla eklenen geçici madde gereğince, bu 
istisna 31.12.1985 tarihinde sona ermektedir. 

Ancak, 1986 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 56 ncı 
maddesinde yer alan istisnalar Katma Değer Vergisi
ni de kapsadığından söz konusu hükmün kanunlaş
ması halinde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanu
nunun geçici maddesiyle 31.12.1985 tarihinde sona 
erecek olan istisna 1986 yılında da uygulanacaktır. 

Katma Değer Vergisi uygulamasında istisnaların 
geniş tutulması, sistemin işlerliği ve verginin genel 
amaçları bakımından mahzurludur. Bu verginin bir 
sistem olarak uygulanabilirliği, ekonomideki mal ve 
hizmet akımının kesintisiz olarak kavranmasına bağ
lıdır. Zincirin halkalarında ortaya çıkabilecek kopma
lar, sistemin işleyişini önemli ölçüde zedeleyebilecek
tir. Diğer taraftan Katma Değer Vergisinin en önemli 
üstünlüklerinden birisi de tarafsızlıktır. Bu tarafsız
lık özelliği verginin kapsayıcılığı ve yaygınlığı ora
nında artmaktadır. Katma Değer Vergisi uygulama
sında istisnalar, verginin bütünlüğünü, kapsayıcılığı-
nı ve tarafsızlığını bozmakta ve haksız rekabete yol 
açmaktadır. 

Bu nedenlerle, Katma Değer Vergisindeki İstisna 
uygulamasının dar tutulmasını sağlamak amacıyla 
mezkûr 56 ncı maddenin birinci paragrafında yer alan 
istisnalar arasında Katma Değer Vergisinin çıkarıl
ması uygun olacaktır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

56 ncı maddeyi önerge doğrultusunda oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum : 
Saymanlık görev ve yetkilerinin devri 
MADDE 57. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 

Kanununda saymanlara verilen görev ve yetkilerin 
bir kısmını gerekli görülen hallerde müdür yardım
cılarına devrettirmeye, devir ile ilgili esasları belirle
meye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. Say
manlar hakkındaki sorumluluk, devredilen işlerle il
gili olarak görev ve yetki verilenler hakkında da uy
gulanır. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 57 nci madde kabul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum : 
Malî yılda kısmen veya tamamen uygulanmaya

cak kanun hükümleri 

MADDE 58. — a) (1) 9.6.1968 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 ta
rih ve 1744 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi, 

(3) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin Trafik Hizmet
leri Geliştirme Fonuna pay verilmesine ilişkin, 

(4) 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun değişik 46 ncı maddesinde yer alan «... bu 
harç isteyen öğrenciler için borçlanma veya hizmet 
yükümlülüğü karşılığı Devlet tarafından ödenir.», 

Hükümleri, 1986 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı 
(A) cetvelinin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tu
tarları düzeyinde uygulanır. 

b) 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 36 ncı mad
desinin 4 üncü fıkrası bu Kanunun 44 üncü maddesi 
uyarınca kaydolunacak ödeneklerle sınırlı olarak uy
gulanır. 

c) (1) Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkında 26.3.1956 tarih ve 
6696 sayılı Kanun; (Ancak, anılan Kanunda, sayılan 
kurumlar kendilerine ait yazı ve belgelerin yok edil
mesini bu Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın ha
zırlayacakları yönetmelikleri doğrultusunda yerine ge
tirebilirler, Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye daya
nılarak daha önceki yıllarda bu konuda çıkarılmış 
olan yönetmelikler 1986 malî yılında da geçerliliğini 
korur.) 

(2) Şehir içi konuşmalar dışında Ankara, İstan
bul, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani te
lefonlara ait 30.5.1926 tarih ve 876 sayılı Ankara 
Şehri Otomatik Telefon Kanununun 7 nci ve bu 
maddeye 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 Kanunlar ile 12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı 
Kanunun 7 nci, 24.6.1938 tarih ve 3488 sayılı Ka
nunun 6 ncı ve 1.5.1930 tarih ve 1601 sayılı Kanun
la değişik 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı Kanunun 5 in
ci maddesi; 

(3) 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar öde
nek ve Sosyal Güvenlik Kanununun 2 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası; 

(4) Hazine tarafından garanti edilen dış kredi
ler nedeniyle nakden veya hesaben ödenen veya ta
hakkuk ettirilen faizler için 3.6.1949 tarih ve 5422 sa
yılı Kurumlar Vergisi Kanununun 12/6 ve 24/4 mad
deleri (Yalnızca İslam ülkeleri kuruluşları, fonları ve 
İslam Kalkınma Bankası için aynı Kanunun, 12/5 
ve 24/3 maddeleri diğerlerine ilaveten) ve uluslararası 
kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca 
ve diğer her türlü dış kaynaklarca kamu kurumlarına, 
yatırım bankalarına ve T.C. Merkez Bankasına verile
cek 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 İle 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 tarihli ve 537 sayılı Kanunla değişik 23 
üncü 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 
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(b) bendi kapsamı dışında kalan iştirakleri hakkın
da); 

(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 1986 malî yılında uygulanmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
59 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 59. — Bu Kanun 1.1.1986 tarihinde yü

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
60 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 60. — Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hü

kümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cum

hurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
d) Diğer hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı. 
Yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü açık oylamaya tabidir; 

açık oylaması, yarınki birleşimde son konuşmalardan 
sonra yapılacaktır. 

Arz ederim. 
Şimdi, Katma Bütçeli idareler 1986 Malî Yılı 

Bütçe Kanunu Tasarısının gider ve gelirlerle ilgili 
i indi maddesini tekrar okuttuktan sonra oylarınız* 
sunacağım. 

Katma Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

ödenekler, özgelirler, Hazine yardımı 
MADDE 1. — a) Katma bütçeli idarelerin 19R6 

yılında yapacakları hizmetler için (1 238 989 311 000.-) 
lira ödenek verilmiştir. 
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b) Katma bütçeli idarelerin 1986 yılı gelirleri 
(150 000 000 000) lirası özgelir, (1 088 989 31.1 000) lira
sı Hazine yardımı olmak üzere toplam (1 238 989 311 
000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi, daha evvel kabul 
edilmiş olan bölümleriyle birlikte oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci mad
de 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 1986 yılında tarh,,ta

hakkuk ve tahsiline devam olunacak gelir çeşitleri
nin dayandığı hükümler, 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 büt
çesine ekli (M) işaretli cetvelde, 

Gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ KISIM 
idarelere İlişkin özel Hükümler 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
MADDE 3. — Tarım Reformu Genel Müdürlü

ğünün toprak ve tarım reformu ile ilgili uyuşmazlık 
ve davaları bu Genel Müdürlük adına gerektiğinde 
Hazine avukatları tarafından da takip edilir. 

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

Kabul 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 ile ilgili hizmet ta-
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leplerini, kendi imkânları nispetinde, yapılacak anlaş
malar esasları dahilinde ve karşılıkları adı geçen 
kuruluşlarca 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 etüt, araştırma ve proje hizmetlerinin ifası ile 
yol, köprü ve benzeri tesislerin yaptırılması ve bakı
mı maksadıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne yatı
rılacak paralar bu idareye ait (B) işaretli cetvelde açı
lacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli 
cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel projele
re Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolu
nur. Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği 
ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksi
zin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden ge
rekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara 
göre, tahakkuk eden miktarı, ilgili projesindeki öde
nekten, harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı er
tesi yıla birinci fıkra esasları dairesinde devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok.. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü 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, ona
rım ve işletmesinde kullanılmak üzere, bir taraftan 
Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde açılacak 
özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da yeniden açı
lacak 111-02-2-000 (Geçişi ücretli olan yol, köprü ve 
tünellerin planlama, proje ve keşif hizmetleri), 112-04-
2-000 (Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerin ya
pım ve onarımı) altprogramı ve projeleri ile; 113-03-
1-000 (Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerin 
bakım ve işletmesi) altprogram ve faaliyetlerinin har
cama kalemlerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Müdürlüğü 
işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek kaydı işlem
lerini beklemeksizin bütçesinin ilgili proje ödenekle
rinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin har

camalara göre tahakkuk eden miktarı, ilgili projedeki 
ödenekten, harcama yapılan projeye aktarmaya Mali
ye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde sarfedilmeyen kısımlar 
ertesi yıla devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

5 indi maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 6. — a) Devlet kurum ve müesseseleri 
ile kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurum
lar tarafından sulama, içme suyu, yol ve köprü gibi 
tesislerin yaptırılması ile bunların bakımı, etüt, araş
tırma ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ama
cıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yatırıla
cak paralar, bu idareye ait (B) işaretli cetvelde açı
lacak özel bir tertibe gelir, diğer yandan (A) cet
velinin sonunda açılacak özel tertibe Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği durumlarda ge
lir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) cet
velinin ilgili tertibinden zorunlu harcamayı yapabilir. 
işin bitiminde yapılan harcamalara göre tahakkuk 
eden miktarı ilgili özel tertibkıdeki ödenekten harca
ma yapılan kalemlere aktarmaya Maliye 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 ödeneklerin, Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü cari yıl bütçesine intikali için gerekli 
işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
MADDE 7. — 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Ka

nun gereğince Ankara ve istanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini maksadıyla girişi-
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lecek taahhütlerin tutarı için aynı Kanunun 1 inci 
maddesinde gösterilmiş bulunan azamî taahhüt had
leri, dış yardımlardan temin olunan proje kredileri 
için, 1986 malî yılında uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan 
ve Ankara - İstanbul belediyelerince yaptırılacak işler 
karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların sınırlı 
oluşu hakkındaki hüküm 1986 malî yılında uygulan
maz. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiş
tir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Baraj ve hidroelektrik santralları 

inşaası dolayısıyla yerlerinin değiştirilmesine zaruret 
hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol, 
köprü inşaatı 0e bu gibi yerlerde ulaşımın süratle 
sağlanması amacıyla havaalanları, inşa, ıslah ve tev
sii ve baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru 
hatlarının varyantı için Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görü
lecek miktarı gereğine göre Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü bütçelerine bağlı (A) işaretli cetvellerin 
ilgili projelerine aktarmaya ve bu konuda gerekli iş
lemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde kabul edil
miştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Devlet dalire ve müesseseleri ile ka

mu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden der
nekler tarafından sulama, içme, kullanma ve endüs-" 
tri suyu, kanalizasyon, baraj ve hidroelektrik santralı 
ve diğer su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili etüt, 
proje ve inşaat yaptırılması, kanalet, boru, beton di
rek, filiitre kumu gibi DSİ tarafından üretilen malze
melerin verilmesi, temel sondajları betonla. ilgili her 
türlü deneyler, zemin mekaniği deneyleri, her türlü 
kimyasal deneyler, su, çimento analizleri ve model de
neyleri yaptırılması amacıyla Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu idareye ait (B) 
işaretli cetvelde açılacak özel bür tertibe gelir, diğer 

taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden 
açılacak özel projelere Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca ödenek kaydolunur. Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı 
işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili pro
je ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapı
lan kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı il
gili projesindeki ödenekten harcama yapılan projeye 
aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları dairesinde dev
ren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Katma Bütçeli İdareler 1986 

Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 9 uncu madde
sinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ederiz. 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 
Bursa 

Ali Rıfkı Atasevier 
Tekirdağ 

İsmail Sanman 
Ankara 

F. Mihriban Erden 
İsparta 

Hikmet Bıicentürk 
İçel 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Süleyman Yağcıoğlu 
'Samsun 

MADDE 9. — Devlet daire ve müesseseleri ile ka
mu tüzelkişileri, kamu yararına hizmet eden dernek
ler ve özel kişiler tarafından sulama, içme, kullanma 
ve endüstri suyu, kanalizasyon, baraj ve hidroelektrik 
santralı ve diğer su kaynaklarının geliştirilmesi ülıe il
gili aniadone temini, etüt, proje ve inşaat yaptırılma
sı, kanalet, boru, beton direk, filtre kumu gibi DSİ 
tarafından üretilen malzemelerin verilmesi, temel ve 
su sondajları, betonla "ilgili her türlü deneyler, zemin 
mekaniği deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, su, 
çimento analizleri ve model deneyleri yaptırılması 
amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yatı
rılacak paralar, bu idareye ait (B) işaretli cetvelde açı
lacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli 
cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek koydolu-
nur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işin gerektir-
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diği ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemek
sizin <IA) işaretli cetvelün ilgili proje ödeneklerinden 
gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcama
lara göre tahakkuk eden miktarı ilgili projesindeki 
ödenekten harcama yapılan projeye aktarmaya Mali
ye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları dairesinde dev
ren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Gerekçe : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılacak 

hizmetler karşılığı olarak, devlet daire ve müessesele
riyle, kamu tüzelkişileri, kamu yararına hizmet eden 
derneklerin bu genel müdürlüğe yatırdıkları paralar, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığında adı geçen idare büt
çesinde açılacak özel bir tertibe gelir ve özel projeye 
ödenek kaydolunmaktadır. 

Teklif edilen bu önergeyle yukarıda adı geçen ku
ruluşlara ilaveten özel kişiler tarafından hizmet kar
şılığı olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ya
tırılacak paraların da bütçeleştirilmesi ve ayrıca mev
cut hizmetlere ilaveten anadone temini ve su sondaj
larının da hizmet kapsamına dahil edilmesi amaçlan
maktadır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, İçtü
züğün 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereği katıla
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

IBAŞKAN — önergeye komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi, önerge doğrultusunda oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

MADDE 10. — 29.4.1959 tarih ve 7258 sayüı Ka
nunun 4 üncü maddesi gereğince her çeşit spor, sa
ha ve tesisleri vücuda getirmek amacı ile Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli cet
velinde yer alan projelerin Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünce 29.6.1938 tarih ve 3530 sayılı Kanun hü
kümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında kalanla
ra ait ödenekleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına 

aynı amaçla aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içlinde sarfedillemeyen 
kısımlar, projenin ikmali için müteakip yıl bütçesine 
devredilebilir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler.i. Kabul edilmiştir. 

11 indi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Beden 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 teslislerinin yapım, ba
kım ve büyük onarımlarında kullanılmak üzere Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan 
özel gelir diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek 
kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilemeyen kısmı 
ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve 
ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 11 inci madde kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KİSİM 
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... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 13. — Bu Kanun 1.1.1986 tarihinde yü

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

Kabul 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 Mali
ye ve Gümrük Bakam, 
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b) Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Ma
liye ve Gümrük ve Millî Eğittim Gençlik ve Spor ba
kanları, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili hüküm
lerini Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık vie tskân ba
kanları, 

d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve 
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları, 

e) Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü ile ilgili hükümlerimi Maliye ve Gümrük ve Ta
rım Orman ve Köyişleri bakanları, 

f) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İş
leri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye 
ve Gümrük ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları, 

Yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü açık oylamaya tabidir; 

açık oylama, yarınki birleşimde son konuşmalardan 
sonra yapılacaktır. 

Şimdi, 1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarı
sının giderlerle ilgili 1 inci maddesini tekrar okuttuk
tan sonra oylarınıza sunacağım. 

1 indi maddeyi okutuyorum : 
1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Gider Bütçesii : 
MADDE 1. — Genel Bütçenin giderleri bağlı (A) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden : 

1 248 560 592 345 lirası cari, 
441 550 891 118 lirası yatırım, 

2 270 756 959 866 lirası sermaye teşkili ve trans
fer, 

b) özel kanunlar uyarınca kaydolunan ödenekler
den : 

874 422 967 lirası ciaHi, 
2 317 962 522 lirası yatırım, 
9 256 090 710 lirası sermaye teşkili ve transfer, 

c) Nazım gelirler karşılığı kaydedilen ödenekler
den 200 833 694 lirası nazım harcamalar olmak üze
re toplam 4 173 599 753 222 lira gider yapılmıştır. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi, daha evvel kabul 
edilen cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Gelir Bütçesi : • 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 2 372 211 071 739 
lirası vergi gelirlerinden, 279 837 808 589 lirası vergi 
dışı normal gelirlerden, 

631 855 767 306 lirası özel gelir ve fonlardan, 
14 146 196 490 lirası özel kanun gelirlerinden, 

194 763 974 437 lirası iç istikrazlardan, 

200 282 833 694 lirası nazım gelirlerden olmak 
üzere toplam 3 693 097 652 255 lira gelir tahsil edil
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddenin ekli cetveli var, okutuyorum : 

B — CETVELİ 

O: 4 

Gd!k" 
•türü 

1 

2 

3 

GeMo çeşidi 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul 
Kabul edilmiştir. 

edenler... 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul 
Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve fonlar 
BAŞKAN — Kabul 
Kabul edilmiştir. 
özel kanun gelirleri 

BAŞKAN — Kabul 
Kabul edilmiştir. 
İç istikraz 
BAŞKAN — Kabul 
Kabul edilmiştir. 
Nazım gelirler 
BAŞKAN — Kabul 

edenler... 

edenler... 

edenler... 

edenler... 

edenler... 

Etmeyenler... 

Etmeyenler... 

Etmeyenler... 

Etmeyenler... 

Etmeyenler.:. 

Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul 
Kabul edilmiştir. 

edenler... Etmeyenler... 

Tahmin 
l i ra 

2 476 223 142 000 

585 676 858 000 

400 582 000000 

— 

3 462 482 000 000 

Tahsilat 
l i ra 

2 372 211 071 739 

279 837 808 589 

631 855 767 306 

14 146 196 490 

194 763 974 437 

200 282 833 694 

3 693 097 652 255 

2 nci maddeyi, bağlı cetveliyle beraber oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil-
-miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denge 
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile 

ikinci maddede yazılı gelirler arasında 480 502 100 967 
liralık gider farkı meydana gelmiştir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? 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 20 329 442 998 liralık ödenek üstü gi
deri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı öde
nek kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Devredilen ödenek 
MADDE 5. — Yılı içinde harcanmayan ve özel ka

nunlarla ertesi yıla devrine izin verilen 111 626 859 039 
liralık ödenek devredilmiştir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
İptal edilen ödenek 
MADDE 6. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili 

sütununda kayıtlı, yılı içinde kullanılan ve devredilen
ler dışında kalan 562 911 504 503 liralık ödenek iptal 
edilmiştir. 
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BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun 
gereğince 700 000 000 000 lira ödenek kaydedilmiş bu
nun 686 048 491 001 liralık kısmı sermaye teşkiline 
transfer gideri yapılmış ve 13 951 508 999 liralık kıs
mı iptal edilmiştir. 

Yapılan harcamaların karşılığı bu Kanun kapsa
mına giren kurum ve kuruluşların birbirleriyle olan 
borç ve alacaklarının karşılıklı mahsubu ve tahkimi 
sonunda oluşan fonlardan karşılanmıştır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir; açık oyla

ması, yarınki birleşimde son konuşmalardan sonra ya
pılacaktır. 
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Şimdi de, Katma Bütçeli idarelerin 1984 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısının giderlerle ilgili 1 inci 
maddesini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza suna
cağım. 

1984 Malî Yilı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Katma bütçeli idarelerin giderleri 

bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden, 
189 606 640 509 lirası cari, 
348 867 412 965 lirası yatırım, 
24 184 827 067 lirası sermaye teşkili ve transfer, 

b) özel kanunlar uyarınca kaydolunan ödenek
lerden : 

146 048 294 lirası cari, 
7 294 542 891 lirası yatırım olmak üzere toplam 

570 099 471 726 liralık gider yapılmıştır. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi, daha önce kabul 
edilen cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Katma bütçeli idarelerin gelirleri 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 

3 593 634 898 lirası vergi gelirlerinden, 
43 937 286 519 lirası vergi dışı normal gelir

lerden, 

549 309 091 492 lirası özel gelirler ve Hazine 
yardımından, 

7 405 855 615 lirası özel kanun gelirlerinden 
olmak üzere toplam 604 245 868 524 lira gelir tahsil 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeye bağlı cetvelin bölümlerini ayrı ayrı okutup, onayınıza sunacağım. 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

Gefliriıın çeşidi 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Kurum ve müesseselerden tahsil edilen gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

Tahmin 
Lira 

2 189 602 000 

34 958 458 000 

516 527 069 000 

— 

553 675 129 000 

Tahsilat 
Lira 

.3 593 634 898 

43 937 286 519 

549 309 091 492 

7 405 855 615 

604 245 868 524 

2 nci maddeyi, ekli cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Denge 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile 
ikinci maddede yazılı gelirler arasında 34 146 396 798 
lira gelir fazlası meydana gelmiştir. 

' BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

Tamamlayıcı ödenek 

- MADDE 4. — Bağk (A) işaretli cetvelin ilgili sü
tununda kayıtlı 31 422 906 liralık ödenek üstü gideri 
karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek 
kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

Ertesi yıla devreden ödenek 
MADDE 5. — Katma "bütçeli kuruluşların 1984 

yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla ertesi yıla 
devrine izin verilen 7 631 830 163 liralık ödenek 1985 
yılına devredilmiştir. 

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

Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
İptal edilen ödenek 

MADDE 6. — 1984 yılı ödeneği (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 669 253 980 202 lira olup, bu tu
tardan yılı içinde harcanamayan 91 554 101 219 lira
lık ödenek iptal edilmiştir. İptal edilen ödenekten ak
reditif ve taahhüt artığına ilişkin 19 559 626 673 lira 
ertesi yılda açılacak özel bir tertibe ödenek kaydolu
nur. 

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. 
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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. 

22 . 12 . 1985 O: 4 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir; açık oy
laması, yarınki birleşimde son konuşmalardan sonra 
yapılacaktır. 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 

Bütçe ve Kesinhesap kanun tasarıları üzerindeki 
son konuşmaları yapmak için 23 Aralık 1985 Pazar
tesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 19.25 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

52 NCI BİRLEŞİM 

22 .12 . 1985 Pazar 
Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GBNEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayısı : 
361) (Dağıtma tarihi : 4.12.1985) 

X 2. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuru
luşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi Me 1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/870, 
1/708) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 4.12.1985) 

X 3. — Kalttma Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/719) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma »tarihi : 
4.12,1985) 

X 4. — 1984 Malî Yılı Kalttma Bütçeli idarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/871, 1/709) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tari
hi : 4.12.1985) 

SBÇÎM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — tçet Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adü 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/503) (1) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğral Gökgün*ün, 
DESlYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu* 
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

3* — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

7. •— Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapümadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit iBatuırılu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

12. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514)(l) 

(/> İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



13. — Sinop Milletvekili Halk Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellenvasine ilişkin Dışişleri 
Balkanından sözflü soru önergesli (6/424) 

15. — ts'tanibul MMetvekili Sabit Batutnlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

16. — İçel MiMetvek'iti Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

17. — İstanbul Milletvekili Salbit Baıtumlu'nun, is
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

1'8. — İstanbul Milletvekili Sa!bit Batumlu'ınun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

19. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avrii Gülerin, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinim kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan »özlü soru öner
gesi (6/437) 

22. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ide Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

23. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

24. — Aŷ dın Mitetvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

25. — Hatay Milletvekili Abdurraıhman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 
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26. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicüere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

27. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

29. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

30. — Çorum Miil'ötlveMli Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalib'antoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökimen-
oğlu'nun, Yükseköğretimi Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Söfcmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

36. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesıi (6/492) 

37. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 



61. — Çorum Milletvekili A l Ayhan Çetin'in, Ço
rum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/538) 

62. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri ilinin hava kirliliği için alınacak tedbirlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

63. — Uşak Milletvekili Yusuf Demk'in, bazı 
ürünlerin 1974-1985 yıllarındaki taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

KANUN TASARI VE TBKIİFLBRJtYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER ÎŞLER 

1. — 17.7.1964 Tarihli ve 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık 
ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (1/724) (S. Sa
yısı : 386) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 

2. — 9.7.1945 Tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 11 'inci Maddesinin 
(G) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname ve Sağlık ve Sosyal îşier Komisyonu 
Raporu (1/710) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1985) 

3. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (1/730) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 11.12.1985) 

4. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan Öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'm, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus

tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle* 
ri: 30.5.1985;, 4.11.1985) 

6. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 Saydı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) 

7. — Konya Milletvekili Sabrı Irmak'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
içişleri Komisyonları Raporları (2/236) (S. Sayısı : 
383) (Dağıtma tarihi : 5.12.1985) 

8. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Elazığ Milletvekili Mehmet özde-
mir ve 7 Arkadaşının, Diyarbakır Milletvekili Mah-
mud Altunakar ve 12 Arkadaşının, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar ve 38 Arkadaşının, Kars Mil
letvekili Aziz Kaygısız ve 8 Arkadaşının, Elazığ Mil
letvekili Mehmet özdemir ve 8 Arkadaşının Aynı Ko
nuda Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/729, 2/148, 2/218, 2/221, 2/268, 2/284) 
(S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 

9. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar vıle Diğer Alet
ler Hakkında Kânun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla
yıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Tesli
mi Hakkındaki 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/214) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma 
tarihi : 11.12.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir, 



38. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

41. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

42. —- Adana Milletvekili Cüneyt Canver^n, * Is-
(anbul • Sarıyer Karalkolıundalki bir tecavüz iddiası 
hakkımda Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/501) 

43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanonu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
me iade edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesıi (6/502) 

44. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, istan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

45. — Konya Milletvekili Salkı Erel'in, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521) 

46. — Istanibul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

47. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nukseverin, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Ta
rım - İş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü 'iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/524) 
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I 49. — Konya Milletvekili Sabri Ipmak'ın, bir ka-
I mu görevlisinin laiklik aleyhinde konuşma yaptığı id-
I diasına ilişkin Devlet Bakanından «özlü soru önerge

si (6/525) 

50. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre* 
tim açığına ilişklin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/526) 

51. — Uşak Milletvekili Yusuf Demircin, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

52. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/529) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü. 
soru önergesi (6/530) 

54. — Şanlıurfa Milletvekili Vecîhi Ataklı'nın, Şan« 
I hurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz

metlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

55. — Şanlıurfa Milletvekili Vedihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa tli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü toru 
önergesi (6/532) 

56. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soruönergeti 
(6/533) 

57. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gölüğündün, Ku
şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 
nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534) 

58. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, ifyer-
lerindeki kurşun zehirlenmesi olaylarına ilişkin Ça-

I lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/535) 

59. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 

I 'sözlü soru önergesi (6/536) 

60. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'm, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından töz. 
lü soru önergesi (6/537) 


