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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve 
Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1985 Malî Yı
lı Genel ye Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Ke-
sinhesap Kanunu Tasarılarının (1/798, 1/799, 3/1150, 
1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 499, 500, 510', 509) 
görüşmelerine devam edilerek : 

Dışişleri Bakanlığı ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 

1987 Malî Yılı Bütçeleri ile 1985 Malî Yılı Kesin-
hesapları kabul edildi. 

23 Aralık 1986 Salı günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere birleşime saat 00.05'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdiil 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

23.12.1986 Salı 

Rapor 
1. — Mıanisıa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (2/3301) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi: 
23.12.1986) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergesi 
I . — Adana Milletvekilli Coşkun Bayram'm, ÇU-

KOBİRLİK 'ile 'ilgili olanalk güney basınında yer alan 

iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) (Başkanlığa geliş, tarihi : 
20.12.1986) 

Yazıh Soru Önergesi 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Bursa'ya nakledilen Bölge Çalışma Müdürlüğü ile İş 
Müfettişleri Başkanlığının Balıkesiir'de tekrar kurul
ması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1497) (Başkanlığa geliş tarihü : 20.12.1986) 

— 300 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 1(MM> 

BAŞKAN : Başkanvekiti İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet MeoMsinıin 50 inci 'Birleşimim açıyorum, 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Yemen Arap Cumhuriyetine gidecek olan 

Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne kadar, Başba
kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1208) 

'BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» 'bölümüne 
geçiyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, komisyondan 
istifa önergesi vardır; oikutup, bilgililerinize arz ede
ceğim. 

Tünkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde 'bulunmak üzere 20 Aralık 1986 

tarihinde Yemen Arap Cumhuriyeti'ne gidecek olan 
Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne kadar; Başba
kanlığa, 'Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ka
ya Erdem'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklif d 
üzenine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerimize su
narını. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
2. — Yemen Arap Cumhuriyetine gidecek olan Ba

yındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın dö
nüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/1209) 

Türkiye Büyük Milat Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 20 Aralık 1986 

tarihlinde Yemen Arap Cumhurüyeti'ne gidecek olan 
Bayındırlık ve tskân Balkanı t . Safa Giray'ın dönü
şüne kadar; Bayındırlık ve tskân Bakanlığına, Dev
let Bakanı Abdülılaih Tendked'nin vekillik etmesinin, 

Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

'Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgillerinize sunulmuştur efendim. 
3. — Arnavutluk'a gidecek olan Devlet Bakanı 

Mustafa Tınaz T itiz'in dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nih vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1210) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Türkiye - Arnavutluk 1987 Yılı Mal Mübadele 

Protokolü görüşmelerine katılknak üzere, 23 Aralık 
1986 tarihinde Arnavutluk'a gidecek olan Devlet 
Bakanı M. Tınaz Tiüiz'in dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığıma, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş okluğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
4. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-

akar'ın, Millî Eğitim Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/287) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesini oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
TBMM Millî Eğitim Komisyonundan istifa et

tim. 
Gerekli muamele için delâletinizi hürmetlerimi!© 

arz ederim. 
Mahmud Altunakar 

Diyarbakır 
'BAŞKAN — BiılgEerinize sunulmuştur efendim. 

— 301 — 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 7957 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve 
Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu tasarıları (1/798, 
1/799, 3/1150, 1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 
499, 500, 510, 509) (1) 

A) MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI , 
1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1987 Malî 

Yılı Bütçesi. 
2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1985 Malî 

Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — 1987 Malî Yiı Genel ve Katana 

Bütçe 'Kanunu Tasarıları ile 1985 Malî Yılı Kesin
hesap Kanun Tasanlları üzerindeki görüşmelere de
vam ediyoruz. 

'Programımıza göre MalMye ve Gümrük Bakanlığı
nım 1987 yıllı bütçesi ille 1985 yılı kesinhesabı üze
ninde görüşmelere 'başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Maliye ve Gümrük Biaıkanhğı bütçesi üzerinde 

grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin 
adlarını sırasıyla 'okuyorum : 

Grupları adına söz alanlar : Sosyaldemokrait 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Barış Can ve Sa
yın Einver Özoan; Doğru Yal Partisi Grubu adına 
Sayım Sümer Oırall; Anavatan Partisi Grubu adına 
Sayın Kadir Demir, Sayın Ünal Aıkkaya ve Sayın 
Timur Çınar. 

Gruplar adına konuşma süresi, her grup için 
1 saattir. 

Şahısları adına söz alanlar: Lehinde, Sayın İsmail 
Saruihan; aleyhinde, Sayın Hayri Osmanlıoğlu; üze
rinde, Sayın İsmail Üğdül. 

Şimdi gruplar adına «öz veriyorum. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Enver özcan, buyurun efendim. (SHP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (To
kat) — Saym Başkan, değerli arkadaşlarım, bugün, 
8 Aralık gününden beri gündemimizde bulunan 1987 
bütçesinin en önemli bölümü olan Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçesi üzerinde grubum adına Sayın 
Barış Can ile birlikte görüşlerimizi arz edeceğiz. 

(1) 499, 500, 510 ve 509 S. Sayılı Basmayazılar 
8.12.1986 tarihli 35 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Görüşlerimi arz etmeye başlarken, hepinizi en de
rin saygılarımla selamlarım. (SHP ve ANAP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; genel bütçeyi hazır
lamak ve yöneltmekle yükümlü bir bakanlık olan Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının Bütçesi üzerinde ko
nuşurken, doğal olarak 1987 bütçesinin tümüne de bir 
göz atmak durumundayız. Meclislerin ve milletvekil
lerinin varlık nedeni - Carta Magna'dan beri - vatan
daşın ödediği her kuruşun kullanımını bilme ve denet
leme gereği ve zorunluluğu iken, Sayın özal sayesin
de Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yükten kurtarıl
mış; bütçemiz, genel olması gerekirken, bu genel olma 
niteliğini yitirmiştir. Bir başka deyişle, asıl görevi tağ
şiş edilmiş bir Meclis ortamında, bizler 15 günden 
beri günah savma babından, laf olsun diye, enini so
nunu bilmediğimiz, ancak bütününün bir bölümünün 
lütfedilip bilgimize sunulduğu, ama bu bölümünün de 
milletvekili olarak, Meclis olarak inisiyatifimizden 
titizlikle korunduğu bir ıbelge üzerinde kafa yoruyo
ruz; buna da tabiî, kafa yormak denirse. 

Sayın üyeler, iktidarın politik, ekonomik ve sosyal 
alanlarda seçenek ve doğrultusunun dört başı mamur 
şeffaf bir belgesi olması gereken bütçe ve ayrıca, bu 
belgenin ciddî, tutarlı, disiplinli ve yetkili bir kurum 
eliyle düzenlenmesi gereken bir kurum arıyoruz; ama 
karşımızda ne böyle bir belge var, ne de böyle bir 
kurum. Çünkü, korkunç miktarlara ulaşan ünlü fon 
kaynaklarının bütçe dişi, yani Meclis denetimi dışı bı
rakılması, bütçenin genellik ve birlik ilkelerini zede
lemekte, bütçeye gölge düşürmekte, kamu ekonomisi
nin gerçek boyutlarını görmemizi engeiemektedir. 
Yalnız grup olarak değil, sade bir milletvekili olarak 
da bu durumu bir kez daha protesto ediyorum. 

Devletin bu alanda en önemli kurumu olan Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının da, uyumluluktan, di
siplinden ve gerçek yetkilerinden uzaklaştırılmış, kır
tasiye ile uğraşan basit bir muhasebe kurumu haline 
dönüştürülmüş olması da, biz siyasetçiler için ayrı 
bir üzüntü ve endişe kaynağıdır. Kamu maliyesinin 
temel unsuru olan Hazinenin, Maliyeden ayrılıp, si
yasî olmayan ellere bırakılmış olmasını, bizim siyasî 
insanlar olarak, anlayıp kabul etmemiz olanaksızdır. 

Böyle bir yetki ve statü karmaşası ortamında, ka
mu kaynaklarının çeşitli bakanlık ve idarelere pay
laştırılma yöntemi de, yıllardan beri her türlü akılcı
lıktan ve verimlilik kıstasından uzak olma niteliğini 
sürdürmektedir sayın üyeler. 
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Sayın milletvekilleri, gerçekten de hepimiz biliriz 
ki, her yıl bütçe hazırlıkları başladığında Maliye Ba
kanlığı, bir pazarlık (yerine, çeşitli bakanlıkların, çe
şitli idarelerin gece gündüz demeden aşındırdığı, büt
çeden daha çok pay alabilmek için koşuştuğu bir 
pazarlık alanına döner. Herkes, her bakanlık, her idare, 
bir önceki ödeneklerini baz alarak, bu yıl daha faz
lasını koparmaya çalışır; mümkün olduğunca da fâz
la ister ki, nasıl olsa Maliye Bakanlığı kırpacaktır. 
Maliye Bakanlığı, isteğin çok fazla olduğunu, isteyen 
de, Maliye Bakanlığının bunu bildiğini bilir; ama bir 
koşuşturmacadır, bir pazarlıktır, bir ağlaşmadır baş
lar ve her idare ve her bakanlık, mümkün olduğu ka
dar fazla ister ki, ne kadar alırsa o kadar kârdır. Ki
me, niçin, ne kadar ödenek verildiğinin gerekçesi pek 
de irdelenmez. Böyle olunca da, bu ödeneklerin akibe-
ti de evlere şenlik bir durumdur; çünkü, bu ödenek
ler ya yetmez; Maliye Bakanlığı istenilen ödenekleri 
«Bu kadar fazladır» diye kendi kafasından kesmiştir, 
dolayısıyla verilen ödenekler işe yaramaz, ya da öde
nek verilir; ama zamanında kullandırılmaz, örneğin; 
inşaat mevsimi geçtikten sonra inşaata ilişkin ödenekler 
serbest bırakılır yahut da yılsonuna doğru her bakanlık, 
her idare, aşırı ve anlamsız harcamalara girişerek para 
arttırmamaya çalışır; çünkü para artırırca gelecek büt
çe için «Demekki bu ödenek fazlaymış» diye daha az 
verirler. Dolayısıyla, gelecek bütçeden, en az aynı 
oranda para alabilmek için, herkes mümkün olduğun
ca harcar ve tam bir savurganlık yarışıdır, gider. 

Bunun yanı sıra, bir" dördüncü olasılık daha, öde
nekler, tabiî gerçekçi bir biçimde incelenip, irdelene
rek tahsis edilmediği için, devlet 'istediğinde, - kî, is
ter her zaman - kafası estiğinde, bu ödenekleri, ayrım 
gözetmeksizin, «yüzde bilmem kaç» diye genel olarak 
bir tırpanlamaya girer. «Aman bre, benimki zaten 
yetmiyor» demenize hiç gerek yok, genel olarak yüzde 
5 oranında bütün bakanlıkların ödenekleri tırpanlanır. 

Sayın üyeler, böyle bir ortamda kamu kaynakları
nın rasyonel kullanımı söz konusu olamaz. Bunun çı
kar yolu, her yıl, her bakanlığın ve idarenin geçmiş 
yıl ödeneklerine bakılmaksızın, sıfırdan ele alınarak 
gereklerinin ve gereksinimlerinin irdelenmesi, incelen
mesi ve ona göre ödenek (tahsis edilmesidir. 

Sayın üyeler, bu yönde, bu alanda, gerçekçi bir 
yöntem benimsemek zorundayız. Böyle bir yöntem 
oluşturup benimsemedikçe, savurganlık, verimsizlik ve 
kaynak yetersizliği fasit dairesinden kurtulamayız. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 1987 bütçesi, ülke
mizin kısa dönem sorunlarını çözmek amacıyla, beş -

altı yıl önce benimsenen; ama, özellikle üç yıldan be
ri de, uzun dönemin temel sorunlarına çözüm geti
rebileceği umulan; ancak, çözüm getirmeyeceği açık
ça ortaya çıkan bir ekonomi politikasının ve. zihniye
tinin, günü gününe gerekli görülen bazı değişiklik ve 
uyarlamalara başvurarak sürdürüleceğini gösteren bir 
inat belgesidir; ama özünde bu bütçe halkımızı fu-
karalaştırmayı, adaletsizlikleri artırarak sürdürmeyi 
ve devleti ipeklböceği gibi borç sarmanına götürmeyi 
öngören bir bütçedir. Bü bütçe, toplum refahına yö
nelik gelişme ve kalkınma perspektifinden uzak bir 
bütçedir. 

«Bu yargıya ve bu kaygıya nereden varıyorsunuz?» 
diyeceksiniz. Bu kaygıya ve bu yargıya nereden var
dığımızı anlamak için, bütçenin dayandırıldığı gelir 
ve harcamaların niteliğine, şöyle kabaca da olsa, bir 
göz atmak yeter. 

Sayın üyeler, bütçenin geneline baktığınızda ka
mu harcamaları; yani bütçe içi ve dışı harcamalar, 
gelirlerden aşırı ölçüde fazladır ve bu fazlalığın Türk-
çesi, bütçe açığıdır. Sayın Özal Hükümeti ve anlayışı 
«istikrar» sloganıyla işbaşına geldi. «İstikrar» sloga
nıyla işe başlayan özal Hükümetinin en büyük başa
rısı da, bütçe açıklarındaki istikrarlı artış oldu. Üç 
yıldan beri, bütçelerde açıklar giderek artan bir şekil
de ortaya çıkıyor ve bu durumuyla, özelükle 1987 
bütçesi, etekleri de iki yakası da, bir araya gelemeyen 
bir bütçe görünümünü veriyor. Bu açıdan ve sizin 
kullandığınız anlamda 1987 bütçesi, fevkalade müs
tehcen ve muzır bir bütçedir. (SHP sıralarından alkış
lar)^ 

Sayın üyeler, trilyonu aşacağı kesin olan bir açık 
ile müstehcen nitelikteki bu bütçe, açığın kapatılması 
için başvurulan ve başvurulacak olan yöntemler açısın
dan da muzır bir bütçedir. Doğurduğu ve doğuracağı 
sonuçlar açısından, hem halkımız için muzır, hem de 
sizin için, sizin politikanız için muzırdır. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Onu biz düşü
nelim. 

iBAŞKAN — Lütfen efendim... 
ENVER ÖZOAN (Devamla) — Sayın Başkan, izin 

verirseniz, sayın arkadaşlarımızın... 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir noktayı hatırlatayım, 
konuşmanızı lütfen Başkanlığa ve Umumî Heyete hitap 
ederek yapımız. Herhangi bir sataşma olursa gerekeni 
yaparım. 

Buyurun efendim, rahat konuşun. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Tabiî, Divanda 

Halim Araş yok, bir başkası var. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, rica ede
rim... 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Bakın, sizin için 
de nasıl muzır olduğunu söyleyeyim. 

Bu bütçede, vatandaşın inlemesi bir yana, salt ka
mu maliyesinin sağlıklı hesap ve kitap yapabilmesi için 
bile, her şeyden önce, enflasyonu frenleyici unsur
ların getirilmesi zorunlu idi. Yokısa, enflasyonist toz 
duman içerisinde hiçbir sağlıklı karar alamazsınız ve 
alamıyorsunuz; bunu siz de biliyorsunuz. Ne var ki, 
tuttuğunuz ve inatla sürdürdüğünüz yöntem, enflas
yonu frenlemek şöyle dursun, enflasyonu körüklüyor. 

Enflasyonu, uyguladığınız politika dolayısıyla siz 
körüklüyorsunuz; çünkü, siz sadece 'kısa dönemi gör
mek istiyorsunuz ve ktısa dönemde de enflasyon, ta
biî işinize geliyor; ıbu iş kolayicılıktır. 

Sayın Bakan, biraz igeniiş açıdan bakmak zahme
tine katlanırsanız göreceksiniz 'ki, enflasyon, aslında 
sizin içlin de çözüm değil. Şunun 'için çözüm değil : 
Kocaman açıkları kapatmak için; yani zorunlu ya
tınım ve carî harcamaları karşılamak için para emis
yonuna ve borçlanmaya başvuruyorsunuz. Gerçekten 
de, para emisyonu 1986 yılında Cumhuriyet tarihi
nin en büyük şişmesini göstermiş ve para hacmi 2 tril
yon sınırını aşmıştır. Bankaların sistemsiz ve esnek 
harcama eğilimlerini de hesaba katarsak, ekonomideki 
ödeme araçları hacmi 10 trilyon liraya yaklaşmıştır. 

. Ancalk, para emisyonu, açığınızı kapatmaya yet
miyor; o zaman da ne yapıyorsunuz; iç ve dış 'borç
lanma yoluna başvuruyorsunuz; ama orada da çık
maza giriyorsunuz. İçeride, başlangıçta köprü, baraj 
gibi, ıkamıu değerleri ipotek edilerek kolaycılık yeğ-
lenmiştir, ama bunlardan elde edilen kaynaklar, reel 
kaynak olmadığı için, faiz ödemeleri devreye girmiş, 
götürdüğü, getirdiğinden daha fazla olmaya/ 'başla
mış; yani, bir »başka anlamıyla, o ünlü, övündüğünüz 
köprü, baraj «altısının harcı, borcunu ödeyemez hale 
gelmiştir 'bugün. (ISH'P sıralarından alkışlar) 

Sayın üyeler, 1986 yılı için yanım milyar lira ola
rak öngörülen iç 'borçlanmanın 2 trilyonu aşmış ol
ması, bunun 1 trilyonunun Hazine bonosu, 965 milyar 
kadarının devlet tahvili ve ancak 200 küsur milyarı
nın da ortaklık senetlerinden sağlanmış olması neyi 
kanıtlar? Üstelik, vergi gelirlerinin yarısına yakın bir 
bölümünün borç ödemesine gitmesi neyi gösterir? 
(Borçlanmanın çözüm olmadığını, borç girdabına giril
diğini, tutulan bu yolun yanlışlığını, bunun çıkmaz bir 
yol olduğunu gösterir. 

'Sayın Balkan, borcunuzu ödeyebilmek için daha 
çok borçlanıyorsunuz ve daha çok borçlandığınız için, 

açığı daha da artırıyorsunuz; onca faiz ödemenize 
rağmen. Açık ve borçlanma sarmalı, para sermaye 
piyasasını, faiz hadlerini ve gelir dağılımını olumsuz 
yönde etkiliyor, tüm dengeler altüst oluyor; bu or
tam içerisinde hükümet en kolay olan yola, yani cari 
ve yatırım harcamalarının kısıtlanması ve KİT ürün 
ve hizmetlerine zam yoluna başvurmaktadır, ki bun
ların hepsi de hükümetin çıkmazını gösteriyor bizce. 

IDizginl'emek iddiasıyla yola çıkıp, ama kendi elle
rinizle beslediğiniz bu enflasyon ortamında, üç yıldan 
beri «Enflasyon yüzde 30'lanm altına düşecektir» va
at ve hesabıyla, kamu (personeline bu orana göre ma
aş katsayısı vermeniz, sizin inanflırliğınızı yitirmenize 
yol açmıştır. Her yıl, «Enflasyon önümüzdeki yıl 
yüzde 30'un altına düşecektir» diye, kamu personeline 
bu oran üzerinden maaş veriyorsunuz; ama siz de bi
liyorsunuz ki, enflasyon oranı daha fazla olacaktır ve 
oluyor, tabiî bunun sonucu olarak da Inısanlârımız ar
tık size güven duymuyor. Oysa, devletin birinci özel
liği, insanlarına güven vermektir ve güvenilir olmak
tır. 

Büüçe açığını kapatmak için başvurduğunuz KİT 
ürün ve hizrnet'lerine zam politikanız da, bir başka ça
resizliğinizin ve çıkmazınızın kanıtıdır. Hiçbir eko
nomik hesaba ve hiçbir teknolojik iyileştirmeye dayan
madan yaptığınız KİT zamları, oran ve zaman açı
sından ine insafa, ne de mantığa sığmaktadır. KİT' 
leri, Sayın özal Hükümeti, acımasız bıir vergi tahsil
darı olarak kullanıyor. Zaten fukaralaştırdığınız, dert 
küpü haline ıgetirdiğiniz halkımın celbinden, milyar
larca lirayı gasp edercesine-koparıyorsunıuz. (SHP sı
ralarından alkışlar) Eliniz fukaranın celbinde, sıkıştık
ça avuç aJvuç alıyorsunuz. Elılerinizi çekin fakir halkın 
oeb'inden. KİT zamlarının halk için adaletsizlik ve 
haksızlık olduğunu biliyorsunuz; aynı zamanda bu 
zamlar, Sayın Bakan, sizin için de mantıksızlıktır. 

BAŞKAN — Umumî Heyete hitap edin efendim. 

ENVER ,ÖZCAN ^Devamla) — Çünkü KİT zam
ları, enflasyonu körükleyiei bir unsurdur sayın üye
ler. Açıklara yama yapayım derken, enflasyonu kö
rüklüyorsunuz, enflasyon sizlin de pusulanızı şaşırtı
yor. Zaten bir türlü bulamadığınız ve bu anlayışla da 
bulamayacağınız ekonomik denge ve bütçe denge un
surlarını, kendi elinizle böylece daha da bozuyorsunuz. 
Bu çıkmazı ve çarpıklığı ıgörmek için daha ne kadar 
bekleyecek sayın hükümet?.. 

İSayın Başkan, değerli üyeler; hükümetin bir baş
ka çıkmazı ve çarpıklığı da, politikasının çarpıklığı da, 
dış borçlardan kaynaklanıyor. Sayın üyeler, hükümet 
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dış borçlanma konusunda anlamışız bir girdap içinde
dir. Sayın özal, «Son üç yıl içinde 12 milyar küsur 
dolar dış borç ödedik» diyor ve 'bununla övünüyor, 
ama Sayın Özal, aynı dönemde Ödediği kadar da dış 
borç aldığını; yani dış iborcu yine dış borçla ödeye-
ıbildiğin'i ve her yeni (borçlanmayı daha ağır koşullar 
altında gerçekleştirdiğini, yani kısacası, borç sarma
lına girdiğini belirtmiyor. Ayrıca, Sayın Özal, 17 mil
yar dolar olarak aldığı dış borç miktarını ükiye katla
ma başarısını gösterdiğini ve toplam dış borcun 34 
milyar -küsuratları söylemiyorum- dolara ulaştığını 
da söylemeyi unutuyor. 

İLHAN AŞKIN ıflBursa) — Ne zaman arttı? 
ıBAŞKAN — Lütfen efendim... 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Sayın özal'ın üç 
yılda, üç yıllık hükümeti sırasında ülkemize takdığı 
dış borç miktarı, tüm cumhuriyet döneminde alınan 
dış borca eşittir. Bu noktayı dikkatlerinize özellikle 
sunmak isterim. 

Peki, bu kadar borçlanılmış da, bu borçlar ülke 
ekonomisine ne getirmiştir, ne götürmüştür; biliniyor 
mu? Önce şu soruya cevap aramalıyız. Bu borcun ne 
kadarı faiz, ne kadarı ana para? Bu nokta bilinmeden 
dış borçların arilamı ve katkısı görülemez. Borç yükü
nüz çığ gilbi 'büyümüştür de, bunun karşılığında refah 
mı artmış, .sanayiniz yeni Ibiir yapıya ıhı kavuşmuş, yeni 
iş yerleri mi açılmış, üretim kapasitesi mi artmış?.. 
Kocaman bir «hayır.» Çok küçük, ayrıcalıklı bir azın
lığı hoşnut etmek için alınan borçları halka fatura 
edeceksiniz, sonra da; «IBorç yiğidin kamçısıdır» di
yeceksiniz; yani kamçıyı fakir halkın sırtında şakla
tacaksınız, kaymağını (bankasına yedireceksiniz... Böy
le yönetim olmaz. i(SHP sıralarından alkışlar) 

Anlaşılan odur ki, sayın üyeler, dış 'borç konusun
da da, aynen iç borçlanma konusunda olduğu gibi, 
sayın hükümet ve politikası fasit hir daire içindedir. 

Sayın üyeler, devlet bütçesi topluma yeni yıl için, 
ilerisi için yatırım, hizmet ve sosyal transferler va-
adetmelidir. Niçin vaadetmelidir?.. İnsanlarını umutlu, 
toplumunu uyumlu kılmak için. Oysa, 1987 bütçesi 
ne ıvaat ediyor, ne getiriyor? Daha'az hizmet getiri
yor, daha az üretici ve yatırım getiriyor; ama artan 
ölçüde, fakat sosyal olmayan transfer getiriyor. Büt
çedeki transferlerin anlamı borçlara transfer; oysa bir 
bütçenin özelliği, .sosyal transferler, yani haksızlıkları, 
eşitsizlikleri törpüleyici, dengeleyici transferler olma

sı gerekirken, 1987 bütçesi tam tersine; yani bütçe, 
borç ödemeleri bütçesi 'durumunda. 

•1987 yılı bütçesi, hizmet ve kalkınma bütçesi de
ğil, 'borç ödeme bütçesidir; topluma ek, artı birşeyler 
getirmeyen, tersine, geleceğimizi güçleştiren 'borçları 
ödeme belgesi ve bütçesidir. 

Sayın üyeler, bu çarpık tablo karşısında hükümet, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün yayınladığı ünlü yüzde 
7,8lik kalkınma hızına yılana sarılır gibi sarıldı. Bu 
rakam çok tartışıldı, ama hen bu rakamı tartışmak is
temiyorum, kalbul etmek istiyorum, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün verisine inanmak işitiyorum; ama karşı
lığında da bir sorumun açıkça yanıtlanmasını istiyo
rum. Eğer bu rakam doğru ise, eğer Türk ekonomisi 
yüzde >8'e yakın 'bir oranda 'büyümüş ise, yani millî 
somun büyümüş ise, ya halkımın 'bundan pay alması 
gerekir ya da üretim kapasitemizin artmış olması ge
rekir. Ulusal somundan, çalışan insanlarımıza bu ay
nı oranda, ya da 'benzer oranda 'bir ek pay verilme
diğine göre, Ibunıu ıbütçe' gösteriyor- ayrıca üretim 
kapasitesinde de iyileşme olmadığına göre -ki, eğer 
olsaydı işsizlikte bir azalma olurdu- o halde demek 
ki, ya rakamda bir yanlışlık var, (birileri bizi işleti
yor; ya da rakam doğru, ama somunun büyümesinde, 
o büyüyen Ibölüm, ancak belli bir kesime yarıyor; o 
zaman yine birileri bizi işletiyor. 

Diyeceksiniz ki, «Vatandaşı, halkı kim düşünü
yor, onlar kimin umrunda?.. Sayın Özal Hükümeti 
tutturmuş bir liberal piyasa ekonomisi, piyasa me
kanizması; işin inceliklerini göz ardı ederek başarı 
arıyor. 

Sayın Bakan, ekonomi yönetimi, ekonominin ka-
<ba kurallarına saplanarak gitmek değil, incelikleri he
sap etme sanatıdır. Bu piyasa konusunda, bakın işin 
inceliği nerede. Liberalliğin, piyasa mekanizmasının 
gözardı ettiğiniz çok önemli iki inceliği var. Birincisi, 
piyasanın mekanik oluşu, ikincisi de, piyasanın mi
yop oluşu. Piyasa mekaniktir ve ta'biî mekanik oldu
ğu için sizin formasyonunuza da uygun; ama bu me
kanik niteliği ile piyasa, işin insan yönünü, sosyal yö
nünü görmez, hesaba katmaz, katamaz; doğasına ay
kırıdır. O nedenle, piyasa ekonomisinin işlediği, işle
tildiği yerlerde iyi yöneticiler, piyasanın hu eksikliği
ni devlet eliyle, bütçe yoluyla düzelten yönetioilerdir. 
Size bunu üç yıldır söylüyoruz; ama nafile. 

İkinci olarak sayın üyeler, piyasanın ikinci ince 
özelliği, piyasanın miyop olmasıdır; yani piyasa, bir 

— 305 



T. B. M. M. B : 50 

toplumun geleceğinin ihtiyaçlarını göremez, doğası 
gereği göremez; konjonktüreîdir, kısa dönemdir. Pi
yasa, sadece bugünü, kısa dönemi, burnunun ucunu 
ıgörür, uzağı (göremez. İşte, bu noktada da toplumun 
geleceği ile ilgili gereksinimleri görebilecek, saptaya
bilecek, kavrayabilecek ve ona ıgöre politikalar' oluştu
rabilecek yöneticiler gerekir, yöneticilik budur. Sizde 
bu özellikleri de boş yere arıyoruz. 

Victor Hugo ne demiş «İyi politika, bugünkü uy
gulamaları içeriıs'inde, yarının iyileşme tohumlarının 
görüldüğü politikadır» demiş. Oysa sizin politikanız, 
tam tersine, yarının -büyük sıkıntılarını ve sorunları
nın tohumlarını içeren bir politikadır. (SHP sıraların: 
dan alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türk halkının bek
lentilerine ve yapısına olduğu kadar, daha geniş açı
dan -bakıldığında, Türkiye'nin sosyopolMk ve hatta 
jeopolitik konumuna da aykırı sonuçlar veren bu eko
nomi ve hu maliye politikası artık terk edilmelidir. Bu 
politikalar, halkımıza hak etmediği çile ve sıkıntılar 
getirmiştir. Türk halkı, görünüşte kolay yönetilebilen 

.bir halktır; ama, tahammül sınırı zorlanmamalıdır. 
Böyle bir durumun kaçınılmaz olumsuz sonuçlarını 
önlemek, şimdiden önlemek, hepimizin görevidir sa
yın arkadaşlar. İşte, hu bilinçle yeni bir politika oluş
turmalıyız. Çoğulcu demokratik rejime dayalı, insan 
hak ve özgürlüklerine saygılı, emeği yücelten, toplu
ma uyum, denge ve barış içinde gelişme, sanayileşme 
ve kalkınma hedeflerini özümleten -bir yeni politika; 
ısanayi, tarım ve hizmet sektörlerini ekiemleştirecek, 
birbirine bağlayacak, 'birbirini destekler hale getirecek, 
yapısal yeniliklere götürecek bir üretim, tüketim ve 
yatırım politikasıdır. Çünkü, ülkemizin bir çok sorun
ları çok iyi incelendiğinde, bu sorunların çözüm odak
ları iki noktada noktalanıyor, birleşiyor; üretim ve ya
tırım. Tabii, «Üretim ve yatırım» denilince de, tek
noloji akla geliyor. Teknoloji ise, yapı yenilenmesi 
ve verimlilik artışı dernektir. Görüyorsunuz ki, bun
lar hep 'birbirini destekliyor; birbirine bağlı bir poli
tikanın, bir bütünün ayrı parçaları. Ana hatları böyle
ce özetlenebilecek bu tür bir yeni politika oluşturulup 
uygulandığında, Avrupa Ekonomik Topluluğuna gir
mek için başvurmaya hazırlanan Türkiye, üretim gü
cüyle/ teknolojik düzeyiyle, kaynaklarını akılcı bi
çimde artırarak ve kullanarak mal, hizmet ve insan 
varlığıyla iç dengesini de kurar, dışarıya da hası dik 
olarak açılır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; işte bu umutla, şah
sım ve grubum adına hepinize en derin saygılar su
narım. 

23 . 12 . 1986 0 : 1 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özcan. 
(SHP Grubu adına ikinci sözcü Sayın iBarış Can, 

h'uyurun. ıtfSHP şuralarından alkışlar) 
İSHP GRUBU ADİNA H. BARIŞ CAN (Sinop) 

— Sayın IBaşkan, sayın milletvekilleri; Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşlerimizi açıkla
yacağız. Grubum ve şahsım adına yüce kurulu say
gıyla selamlıyorum. (SHP 'sıralarından alkışlar) 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesi', genel bütçe 
içinde işgal ettiği payla, ülkenin tüm malî sistemini 
ve ekonomik politikasını yönlendiren bir bütçe nite
liğindedir. 1986 yılı bütçesini, genel dengesinde bir 
borçlanma bütçesi olarak nitelemiştik; görüşmelerin 
sonuna yaklaştığımız 1987 yılı bütçesini ise, daha 
önce konuşmalarda da vurguladığımız gibi -Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinde- faiz giderle
rini ödeme -bütçesi olarak nitelemekteyiz. 

1987 yılı bütçesi ve programı ile ekim ayı başın
dan bu yana hükümetin aldığı bir dizi ekonomik ka
rarlar, ekonominin içinde -bulunduğu ağır iç finansman 
'sıkıntısını ortaya koymaktadır; bu sıkıntının bütçeye 
yansımaması da olanaksızdı. Nitekim, 1987 yılı büt
çesinde de, personel carilerine ayrıları yüzde 32'lik 
paydan sonra en yüksek pay, iç 4- dış borç faiz öde
melerine (gidecektir; bütçe ödeneklerinin yüzde 17,6'sı 
faiz ödemelerine tahsis edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ekonomideki finansman açı
ğı sürekli olarak 'büyümektedir. Kamu kesiminden 
kaynaklanarak büyüyen finansman açığı, Hazine na
kit dengesini, bütçe dengesini ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası bilançosunu adeta altüst etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1986 yılı bütçesi Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulduğunda, ıbütçe dengesin
deki açığın 504 milyar Türk Lirası olacağı tahmin 
edilmekteydi. Oysa ki, yıl sonu -gerçekleşme tahmin
lerine göre, -1987 programı Tablo : 66'da 'belirtildiği 
gibi 1986 yılı konsolide ıbütçe açığı 1 trilyon 57 mil
yar Türk Lirası olacaktır. Bütçe açığı, bütçe başlan
gıç tahminine göre yüzde 109 oranında artış göste
rerek, 504 milyardan 1 trilyon 57 milyar liraya yük
selmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden 7 trilyon 251 
milyar TL. bir harcama büyüklüğü ve 6 trilyon 750 
milyar TL. gelir tahsiline imkân veren bir çerçevede 
yasaîaşarak çıkan 1986 yılı bütçesinin uygulama so
nuçları, harcamaların başlangıç ödeneklerine göre 
yüzde 10,7 oranında bir artışla, 8 trilyon 27 milyar 
liraya, gelirlerin ise, yılbaşı tahminlerine göre sadece 
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ibinde 8 artış göstererek, 6 trilyon 810 milyar liraya 
ulaşacağını göstermektedir. 

Görüldüğü gilbi, bütçedeki açık, tümüyle, harca-
malardaki beklenenin üzerindeki hızlı büyümeden kay-
na'klanma'ktadır. Harcamalarda öngörülenin üzerindeki 
büyüme, konsolide bütçenin transfer harcamalarındaki 
aşırı artışından kaynaklanmıştır. 1986 yılı bütçesinde 
2 trilyon 900 milyar lira olarak öngörülen transfer 
harcamaları, yıl sonunda 450 milyar liralık bir artışla, 
3 trilyon 350 milyar TL. olarak gerçekleşecektir. 
1986 yılı ıbütçesindeki tahminler üzerindeki harcama 
artışı işte buradan kaynaklanmaktadır sayın millet
vekilleri. 

Bilindiği gibi, transfer bütçesinin yüzde 40 - 45'i 
'bulan kısmı, iç ve duş horç faiz ödemelerinden kay
naklanıyor. Bunun dışındaki ikinci önemli kalem ise, 
vergi iadeleridir. 1986 yılı bütçesinde faiz ödemeleri
nin 1,3 trilyon TL. vergi iadelerinin ise 1,1 trilyon TL. 
seviyesinde olması bekleniyor. Vergi iadeleri içinde, 
ücretlilere vergi iadesinin 560 milyar TL.'nin üzerinde 
olacağı, ihracatta vergi iadesinin ise 300 milyar TL. 
ve ilhracatlta Katma Değer Vergisi iadesinin de 200 -
250 milyar TL. olacağı anlaşılmaktadır. 

119816 yılı ıbütçesindeki harcama gelişmesi, bu iki 
ödenekten, yani faiz ödemeleri ile vergi iadesi ödeme
lerindeki beklenilenin üzerindeki artıştan kaynaklan
maktadır. Buradan yapılan ödemeler, bilindiği gibi 
sınırlanmamaktadır, derhal Ödenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, transfer büt
çesiyle .gerçekte büyüyen harcama, bu hükümetin fi
nansman politikasından kaynaklanan, açık bir mali
yettir. İç 'borçlanmada yüzde 50 faiz oranından yürü
nülen borçlanmanın tüm yükü, bütçe üzerinde bulun
maktadır. İhracat finansmanı için getirilen vergi iade
lerinin tüm yükü, bu 'bütçededir. Bu yüklerin, bekle
nilenim üzerinde büyümesi ise, yeniden yüz'de 50 faiz 
oranıyla borçlanarak kapatılmaktadır. Bunun en son 
ve somut örneği 1986 yılı bütçesidir. Bütçede, yılba
şında tahmin edilen açık 504 milyar TL.'dlr. Yıl so
nunda bu açık, hükümetin kendi rakamlarına göre, 
yüzde 109 oranında artarak 1 trilyon 57 milyar TL. 
olacaktır. Bu ek, yani 553 milyar TL. açık, nasıl fi
nanse edilmiştir? Açık ki yüzde 50 faiz oranıyla dev
let tahvili satılarak... Bu finansman politikası, bu büt
çe anlayışıyla 1987 yılı bütçesinde, en büyük ikinci 
ödeneğin faiz ödemelerine tahsis edilmesi noktasına 
'gelinmiştir. 

Sayın milletvekilleri, finansman dengesindeki bu 
darboğaz sadece bütçede de kalmıyor; Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankasının halâ de ti.ç iç açı
cı değil. Bankanın tüm kaynakları, kamu kesiminin 
finansmanına yönelik olarak çalışıyor. Gerçekte ise 
bu yük, tümüyle Maliye Bakanlığının sırtına bıra
kılmış; «Gelir topla, hasılatı artır» diyorsunuz, öte 
yandan ise «Harcamaya karışma» denilmektedir. Bu 
durumun açıklaması kısaca, davul Maliyenin boy
nunda, tokmak başkasının elinde demektir. Hazinesi 
elinden alınmış Bakanlık, bir de borç idaresinin 
ayrılmasıyla, kimin nasıl borçlandığını bilmeden, her 
yıl artan ölçüde, bu borçların faizine ödenek bul
mak için, gelir tahsisatını zorlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ekonomideki finansman 
•darboğazının, Maliye Bakanlığı üzerinde yarattığı yük 
burada da bitmiyor; yeni yükler, yeni ekler ilave edili
yor. Bakın, en son örnek şudur: Memur Konut Edin
dirme Yasası çıktı; burada tartışıldı, hep birlikte tar
tıştık. O zaman da söyledik: «Bu, devletin faiz oran
larını düşürmek ve kendine yeni finansman imkânı 
sağlamak için başvurduğu bir yoldur. Bunun, özün
de başka bir açıklaması yoktur» dedik. Şimdi bakı
nız, bu amaçla 1987 Yılı Bütçesine 170 milyar TL.'ye 
yakın bir ödenek konacaktır; hesap ortadadır. Büt
çeye konulan ödenek ile şimdi Sayın Başbakan hisse 
senedi alınmasını özendiriyor. Son basın toplantı
sında Sayın Başbakan ne diyor?... «Evi olup da, hu 
fondan yararlanan memura hisse senedi satacağız» 
diyor. Kimin parasıyla?... Devletin bütçeye koyduğu 
ödeneklerle. Sayın milletvekilleri, memura verildiği 
söylenenin, işte büyük kandırmacanın aslı burada, 
bu iç finansmanda yatmaktadır. ı(SHP sıralarından al
kışlar) 

Bu son örnek, âdeta denizin bittiğini bize göste
riyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde özel kesime 
bu denli rahat ve kolay kaynak transferi hiçbir dö
nemde yapılmamıştır. Bu ise, bütçeye ödenek koya
rak, sermaye piyasasında hisse senedi alımına talep 
yaratmak, ya da şirketleri bu yolla finanse etmek 
demektir. 'Belki de zor durumda olan şirketler, bu 
yolla kurtulacaklardır. Böylece bunun adı, «ıDevlet 
kurtarmadı, vatandaş hisse senedi olarak, sermaye 
piyasası kanalıyla, bu batıkları destekledi» biçiminde 
olacaktır. 

İnsaf ey Hükümet; yani bu konuda bu açıklama
ların çok net biçimde, tarafımızı tatmin edecek şe
kilde yapılmasını istiyoruz ve bu kandırmacalarla ne
reye kadar gideceksiniz; onu da merak etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, bu konuyla ilgili burada bir 
saptama yapacağım. Dün, Türk - tş Ondördüncü 
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Olağan Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Sayın Taşçıoğlu'na bir sataşma oldu. De
nildi ki, «Bunu bize anlatın; sigorta primlerini za
manında ödeyemeyen işverenler hakkında ne gibi 
bir işlem düşünmektesiniz?» Biraz önce yasayı in
celedim. Dün Sayın Taşçıoğlu dediler iki, «6183 sa
yılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Ka
nunu uygulayacağız; gerekirse, ödeyemeyenleri iflas 
bile ettiririz.» Hatta orada, «?îflas ettirirsiniz, sonra 
da kurtarırsınız» biçimlinde tekrar bir laf atıldı, 

Baktık, uygulanacağı açıklanan bu 6183 sayılı 
Yasada hiçbir hüküm yok; «506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun primlerin tahsiline ilişkin hüküm
leri dairesinde tahsil edilir» denmektedir; yardımın 
zamanında ödenmemesi koşulu. Artık, bu ikandırma-
caları, bu aldatmacaları bir kenara bırakalım. 
Türk - İş'in zabıtları orada, ANAP'h milletvekili 
arkadaşlarımız da orada; lütfen, Sayın Balkan bunu 
demiş midir, dememiş midir? 6183'ün sonuçlan çok 
ayrıdır; işçimizi, halkımızı böyle şeylerle kandırma
yalım; işte hendek, işte deve. {SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

' KADİR NARİN (Diyarbakır) — İşçi, bakanı din
lemedi bile. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
' IH. BARIŞ CAN (Devamla) — Hatta daha ileri 

gittiler, dediler iki, «vallahi, eskiden bu tahsil usu
lüne ilişkin faiz oranları yüzde 32 dolayındaydı, 120 
milyar edvarında sosyal sigortanın birikmiş prim ala
cağı vardı; ama, biz geldik, iş bitirici hükümet ola
rak derhal faiz oranlarını artırdık ve yüzde 32 ile, 
artık harikadan kredi kullanmayıp, prim tutarlarını 
kredi olarak kullanan tüccarlara bu imkânı, bu yolu 
tıkadık.» Bunun kanıtları, oradaki zabıtlarda vardır. 
Sanıyorum, Sayın Meclis Başkanımız da bu ıkonuyu 
duydular; şu anda kendileri de burada. «6183 sayılı 
Yasayı uygulayarak bunu tahsil edeceğ.'z» dediler. 
Bu, ciddî bir aldatmacadır; bunun özünde iç borç
lanma yatmaktadır. Konut Edindirme Fonu'nu, adı
nın güzelliği yanında, bu ülkenin gündeminde her 
forumda getireceğiz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Okus fokus ver
gisi !i 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, ekonomideki finansman darboğazının Maliye 
Bakanlığı üzerindeki bir başka yükü KİT'lerden kay
naklanıyor. Son üç yıldır, «KİT'ler artık verimli ça
lışsın; kendi öz kaynakları ile, yani zamlarla kendi

lerini finanse ediyorlar» diye devamlı söyleniyor. 
Bütçe görüşmeleri sırasında Sayın IMaliye Bakanı 
açıkladı; KİT'lerin Maliyeye taktıkları vergi borcu 
268 milyar TL. düzeyinde imiş. Eğer KİT'ler, bu 
kadar .verimli çalışıyorsa, bu vergi borcu nereden 
kaynaklanıyor, nereden doğuyor.? Hele hele bu bor
cun büyük kısmının Türkiye Elektrik Kurumuna ait 
olması, işin ayrı ilginç bir yanıdır. Siz, o TEK'ıin 
işletmelerini karşılık gösterip - örneğin, Keban ve
saire - ve kârlarının yüksek olduğunu söyleyip, ge
lir dağıtıyorsunuz; ama aynı kuruluş, devlete olan 
vergi borcunu ödeyemiyor... Bu nasıl iştir ey sayın 
Maliye?... Bunun cevabını da bekliyoruz. 

Yük Maliye Bakanlığının üzerinde; tahsil edeme
diği vergi borçları nedeniyle vergi hasılatı düşüyor, 
aynı Maliye, öbür yandan harcamaları nedeniyle 
büyüyen bütçe açığını yüzde 50 faiz oranıyla borç
lanarak kapatıyor... Bu sistemi bir anlatın da Sayın 
Balkan, biz de dinleyelim, yararlanalım! 

ENİĞİN CANSdZOÖLU /(Zonguldak) — Şimdi
ye kadar anlayamadıysan, bundan sonra hiç anlaya
mazsın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Devam buyurun efendim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Hazırlanan büt
çelerin samimî olduğunu ileri sürebilmek oldukça 
güçtür; ama bunun sorumlusu olarak Maliye Ba
kanlığını da tek başına görmüyoruz; çünkü, bakan
lık zaten etkisiz hale getirilmiştir. Maliye politikasını 
yönlendirme imkânlarından yoksun bırakılmış bir 
bakanlıktır. Bu durumda, maliye politikasından söz 
etmek de, aslında yanlıştır sayın milletvekilleri. 

Fonlara ve mahallî idarelere bırakılarak vazgeçi
len kamu gelirleri toplamı, 2,8 trilyon Türk Lirasıdır. 
Hazinenin borç idaresi dengesi yoluyla sağlayıp kul
landığı kaynak ise 3 trilyon liradır; toplamı ise 1986 
Yılı Bütçesinin vergi gelirlerime yakındır. Bu çarpık
lıktaki bir kaynak toplama ve tahsisi yapısı içinde, 
maliye politikasının temel araçları törpülenerek, as
lında köreltilmiştiı-. Maliye politikalarının yerini, tü
müyle iç borçlanmaya ve idarî kararlara dayanan 
para politikası almıştır. Maliye politikasının yok 
edilen araçları, harcama politikalarında disiplinsizliğe 
yol açarken, gelir politikalarımda ele geçirilmiş olan 
çok önemli bir fırsatın da heba edilmesine neden 
olmaktadır. Devlet, bu en uygun ortamda, potansi
yel gelir kaynaklarını bir kenara iterek borçlanma
yı, hem de yüksek faiz oranları üzerinden borçlan
mayı ön plana çıkartmıştır. 
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Türk malî sisteminde, vergi yapımızda önemli 
bir gelişme olan Katma 'Değer Vergisiyle, Vergi lade
si hakkındaki yasaların son iki yıllık geçmişi ve bu
gün uygulamada gelinen nokta, önemli bir fırsatın 
heba edilmekte olduğunu bize açıkça göstermektedir. 
•Gerek Vergi ladesi Yasası ve gerekse de Katma De
ğer Vergisinin temeldeki amacı, potansiyel vergi kay
naklarını vergi sistemine dahil etmek ve aynı za
manda Türkiye'deki gerçek gelir ve vergi tabanımı 
yakalayarak, çok yüksek oranlardaki vergi kayıp ve 
kaçağını önlemekti. Vergi sistemimizdeki son iki yıl
lık gelişmeye, sanırım bu temel esaslar açısından bak: 
makta yarar var sayın (milletvekilleri. Vergi gelirle
rindeki, bu arada 'özellikle Gelir ve Kurumlar vergi
lerindeki gelişmeleri bu açıdan değerlendirmek zo-
rundayız.ı 

Katma Değer Vergisinin hâsılat artırıcı etkisinin 
bir sının olduğu unutulmamalıdır. Katma Değer Ver
gisi oranlarıyla her zaman oynamanız mümkün de
ğildir. Son oynamayı da elinize, yüzünüze bulaştır
dınız; bunu da hepiniz hatırlarsınız. Bu tür vergilerin 
de bir sınırı olduğu unutulmamalıdır. Buradan, Yüce 
Meclisten lüks tüketim malları için yüzde 15 yetki 
alıp, sonra Katma Değer Vergisi oranını yüzde 10' 
dan yüzde 12'ye çıkartarak, özünde, gerekçede be
lirtilen yetkiyi kötü kullanarak, vergi oranını geniş 
halk kesimlerine yaymak, aldatmacanın en büyüğü, 
kandırmacanın daniskasıdır. (SHP ve Bağımsızlar 
sıralarından alkışlar) Bu da unutulmasın. 

Geçen iki yıllık süre, bizde, Gelir ve Kurum
lar vergileri yönünden vergi toplama, maliyetler kar
şısında bir düzeltme sağlanamadığını ve vergi siste
minde varılmak istenen hedeften uzaklaşıldığını gös
termektedir. Vergi sisteminde otakontrol aracı ola
rak sisteme dahil edilen vergi iadesi çerçevesinde 
yapılan iade miktarı 1985 Yılı Bütçesinde 256 mil
yar lira olmuştur. Buna karşılıik, Gelir Vergisinde 
aynı yıl içinde sağlanan cari artış yüzde 26 oranın
dadır; sabit artış ise eksi, yani negatiftir. Vergi iade
siyle 'amaçlanan gelir, vergi tabanını büyütmek, 286 
milyar liralık vergi iadesi ödenmesine rağmen müm
kün olamamıştır. 1986 yılında vergi iadesinin 560 
milyar liraya ulaşması beklenmektedir; yani, artış 
yüzde 100 düzeyindedir. 

Buna karşılık, Gelir Vergisinde yüzde 51 oranın
da artış olacağı tahmin edilmektedir. Mutlak olarak 
1986 yılında Gelir Vergisinde 675 milyar lira artış, 
Kurumlar Vergisinde ise 520 milyar lira artışla 1,2 
trilyon lira olacaktır, öte yandan, ödenen vergi 

iadesi ise 560 milyar lira düzeyindedir. Kısaca, bu 
artışın tümünün gelir tabanındaki büyümeden geldiği 
varsayılırsa hile, maliyeti yüzde 50 oranındadır. Eğer 
enflasyonun vergi hasılatında yarattığı etki temizle
nirse, bu maliyet yüzde 70'lere doğru da çıkacaktır. 

Vergi iadesi sistemini, sadece ücret ve maaş ge
liri elde edenlere bir sosyal transfer olarak düşün
mek ve öyle sunmak, yaklaşık 20 yıldır hiçbir vergi 
yasası çıkarılmamış bir ülkede,, sistemi yeniden dü
zenleme ve gelir, artı vergitabanını genişletme, po
tansiyel vergi kaynaklarına el atma yolundaki bir 
büyük imkânı bilerek heba edilmesi anlamına gel
mektedir 

Sayın milletvekilleri, harcama ve gelir politika
larının, yukarıda da değindiğimiz gibi, maliye poli
tikasının bir düzenleyicisi olmaktan çıkmasıyla bir
likte, anlamsızlaştığı da açıkça görülmektedir. Her 
ne maliyetten olursa olsun, borçlanmayı, reel gelir 
politikalarının önünde tutan harcama politikalarını 
finansmana dayayan bu Hükümet, ülkenin en eski 
ve güvenilir işleyen kurumunu, yani Maliye Bakan
lığını büyük bir vezne haline getirmiştir; onun için 
içimizden de konuşmak gelmiyor. Maliye Bakanlığı 
bugün maliye politikasını düzenleyen bir kurum de-
ğ'.l, geniş ve büyük bir veznedir, başka hiçbir niteli
ği yoktur. Bir de, işte tütün işi ki birazdan anlataca
ğız... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Ne alaka! 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme

yin. 
H. BARIŞ CAN {Devamla) — Maliye Bakanlığı 

bir an önce eski fonksiyonlarına kavuşturulmalıdır. 
Geçen yıl da söyledik, evvelki yıl da söyledik, kıs
met olursa gelecek yıl bir kere daha söyleyeceğiz; 
anlatıncaya kadar söyleyeceğiz; aksi takdirde, bunun 
bedelini halkımız uzun yıllar ödemeye devam ede
cektir, o bakımdan bunu bir görev sayıyoruz. 

ÖMER FERRUH İLTER '(İstanbul) — Bunu siz 
anlamıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Beyefendi, bu tek
nik konudur, biraz uğraşın, çalışın ondan sonra baş
ka platformda tartışalım, laf atmayın efendim. 

BAŞKAN — Siz devam buyurun Sayın Can; soh
beti dışarıda yapın efendim. 

H. BARIŞ CAN {Devamla) — Maliye Bakanlığı 
hakkındaki görüşlerimizi bu 'kadar net ve açık; bun
ları da zabıtlara geçsin ve yararlansınlar diye söyle
dim. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi başka bir konuya geçi
yorum: Geçen yıl, gene Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde görüş ve eleştirilerimizi açıklarken, 
daha sonra Türk tütüncülüğü hakkındaki 'Meclis 
araştırması isteyen önergemizin gerekçesinde de 
özetle şöyle demiştik1: «Hükümetin izlediği ve izleye
ceği tütün politikasıyla; 

•1. Yabancı sigara ithali, iddia edildiği gibi, ka
çakçılığı önlememiş, tersine meşruiyet kazandırarak 
motive etmiştir.; 

2. 'Bu hükümet, iç pazarı yabancı tütün ve si
garalara devretmekte kararlı görünmektedir, tütün 
politikasının ana özünde bu yatmaktadır.» 

Şimdi bir yıl geçti... 
'İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hâlâ anlayamamış

sın! 
H. 'BA'Rrş CAN (Devamla) — Geçen yıl gene 

aynı lafı atmıştınız buradan, zabıtlarda var; görürsü
nüz bunun sonuçlarını. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Can, rica edeyim siz 
devam buyuran, ben gerekeni yaparım. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bugün, bu görüş
lerimiz tamamen haklı çıkmıştır. Özel kesim ve dış 
alıcılar ile hükümetin tavır ve beyanlarını birleştir
diğimizde, haklılığımız daha da artmaktadır. 

Ege tütün piyasasında (A) ve (B) grad ile kapa 
tipi tütün için açıklanan alım fiyatlarıyla, dış satım 
fiyatları kendi içinde irdelenince, bu gerçek tam ola
rak ortaya çıkmaktadır, işte kanıtı sayın milletvekil
leri; alımda (A) grad için 2 800, <B) grad için 1 125 
ve kapa tütünler için 320 lira fiyat belirlenmiştir. 

Şimdi, bunlardan (B) grad tütünün fiyatlarının 
(A) grad tütün fiyatlarına oranı yüzde 40,2 ve kapa 
tütün fiyatlarının yine (A) grad tütün fiyatlarına ora
nı ise yüzde 11,4'tür. 

Gelelim dış satıma: (A) grad u'çin 4,40 dolar, (B) 
grad için 2,85 dolar ve kapa tütünleri için ise 
1,80 dolar fiyat belirlenmiştir. Bunlardan (B) grad-
iarın ((A) grad tütün fiyatlarına oranı yüzde- 64,8 
ve kapa tütünlerin ı(A) grad fiyatlarına' oranı ise yüz
de 40,9'dur. Görüldüğü gibi, tütünlerin alım ve dış 
satımdaki fiyatlarının birbirine oranı çok farklıdır 
ve düzenlemenin üretici aleyhine yapıldığı açıkça or
tadadır. Normalde bu oranların paralellik gösterme
si gerekirken, aradaki fark, üretici yerine tamamen 
dış satımcıya gitmektedir. Buna, ayrıca dış satımda 
yüzde 5 de ihraç primi uygulanacağı açıklanmıştır. 
Sayın Bakanın belirttiği kalite iyileştirme gerekçesi
ne bağlanan bu bilinçli haksızlık, tamamen üretici 

aleyhine çalıştırılmaktadır. Böylece hükümet, tütün 
üretim ve ticaretinde üreticiyi dışlayıp, üretimden 
caydırıcı bir mekanizma kurmuştur. 

Başbakanlık bütçesi görüşülürken de, Ege tü
tün piyasasında araştırma yapan SHP heyeti adına 
konuşan arkadaşlarımız burada, piyasadaki tüm çar
pıklıkları dile getirdiler. Sayın Ayhan Fırat burada, 
bu konuda, grubumuz adına giden arkadaşlarımız 
adına gerekli açıklamaları yaptılar. Şimdiki açıkla
malarımız ise, Sinop SHP örgütü ile bu konuda yap
tığımız ortak çalışmalarımızın ürünü olup, 16.12.1986 
tarihinde bir gazetede de, «Ege Tütün Piyasası ve 
Türk Tütüncülüğü» başlığı altında yayınlanmıştır; 
ortak bir çalışmamızdır, anonim bir çalışmadır, işin 
doğrusudur ve bu konuda her platformda tartışma
ya da hazırız. 

Sayın milletvekilleri, tütünde kalitenin fiyat dü
zenlemesi ile iyileştirilmesi olanaksızdır. Bu yıl gö
rülmüştür, iklim koşullan elverişsiz olursa, tütün, 
üretildiği tarla ve yerleştirmedeki özene rağmen, ka
liteli ürün veremez. Aksi de mümkündür. Vejetas
yon boyunca elverişli iklim koşulları, kırlarda oldu
ğu gibi, kır taban ve taban tarlalarda da verimi az, 
fakat yüksek kaliteli ürüne ek olanak verebilir. Tü
tün, ancak bilinçsiz sulama ve gübreleme ile - ya
pay ya da doğal olarak - aşırı kalite kaybına uğrar. 
Şimdi ortaya, bir de radyasyon ve bu nedenle dış 
aılıcıların piyasa için sipariş vermedikleri ya da ver
dikleri siparişleri iptal ettirdiklerine ilişkin söylenti
ler atılmıştır. Radyasyonu söylenti olarak demiyo
rum, radyasyon üzerine yapılan spekülasyonlardan 
bahsediyorum; radyasyon olayı Türkiye'de var, dün 

, Sayın Bakan da açıkladılar. Bunun aynısı fındıkta 
da yapıldı; Karadeniz'in tüm fındığı üç beş tücca
ra kaptırıldı. Tütünde de aynı düzen oluyor, yani 
radyasyon söylentileri üzerine oturtulan bir spekü
lasyon konusundan bahsediyorum; bunu özellikle 
belirtiyorum. ı̂ SHP sıralarından alkışlar) 

Türk tipi tütün üreten komşu ve rakip öbür ül
keler tütünleri, aynı bölgede olmamıza karşılık, ra
hatlıkla satılmaktadır. Yunanistan, tütünlerini AET 
ve öbür ülkelere satmakta hiçbir zorluk çekmemek
tedir. Acaba o ülkeler için radyasyon söz konusu 
değil midir? 'Bu söylentiler maksatlıdır ve «Köşeyi 
dön» parolasına göre tezgâhlanmıştır. Geçmiş yıl
larda bunun örneği de çok görülmüştür sayın mil
letvekilleri ve bu işlem özünde, tütün üreticilerini yıl
dırma ve moral çöküntüsü ile tütünlerini yok paha
sına elden çıkarma eğilimine itmeyi amaçlamakta-



T. B. M. M. , B : 50 

dır. Aslında, dünya tütün ve sigara siyasetine ege
men çok uluslu dev tekeller, oryantal Türk tipi tü
tün almak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Can, beş dakikanız var efen
dim. 

ıH. BARIŞ CAN (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan, teşekkür ederim. 

Amerikan ve İngiliz blendi içim zevkini olutşu-
ran harmanlarda kullandıkları Virjinya ve Burley 
tütünleri, onlar için, bizim tütünlerden çok pahalı
dır. Amerika Birleşik Devletleri tütün üreticileri, güç
lü örgütleriyle son üç yılda tütün fiyatlarını olağan
üstü artırıp sigara yapımcılarını yüksek maliyete zor
lamışlardır. Baıkın, dinleyin sayın milletvekilleri, se
neye yine konuşacağız bu konuyu. Bu nedenle, şim
di artık yabancı sigara harımanlarındaki, kendi tü
tünlerimin dışındaki, bizim ve öbür ülkeler üretimi 
tütün miktarı yükseltilmiştir. Virjinya ve Burley'in 
bir kilogramı 6,5 - 7 dolardır. Bizim tütünlerin on
lara ımaliyeti - yol ve tüm öbür masraflar dahil - or
talama 2,3 - 3 doları bulmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu yıl başlatılan erken pi
yasa atılımı, tütün gerekleriyle yerine getirilmek ko
şuluyla, gerçekten ideal bir uygulamadır. 'Bakın,• pi
yasa için T>ir şey demiyorum, o dönen oyunu söylü
yorum. 'Ne var ki, bu konuda iyimser olmak da ol
dukça güç görünmektedir. Tekel İdaresinin tüm tü
tünleri olması olanaksızdır. Zorunlu kalınırsa, belli 
zaman diliminde buna, ne tesellüm, ne de ambar
lama olanakları elverir, ne ödeme gücü yeterlidir 
ve ne de piyasaya, hızlı nakit akımına Sayın özal'ın 
yaklaşımı olumlu olacaktır, özel kesim ise, bu işi 
yüzde 80 - 90 oranında kredi ile sürdürdüğü için, 
kredi faizlerinin alışılmıştan çok önce başlamasına 
razı olmayacaktır. Bu nedenle, piyasaya erken ka
tılıp aktif alım yapmayacak - yapmamaktadır, tişte 
arkadaşlarımız geldi - ya da tütün alsa bile, ödeme
yi marttan önce başlatıp, mayıstan önce bitirmeye-
cektir. Böylece üretici, geçen yılların benzeri 1 3 - 1 4 
aylık beklemeyi yaşayacaktır. Maliyet , altında sa
tılan tütünlerden sağlanacak gelir de, enflasyon tah
ribatı da dikkate alınınca, caydırmayı amaçlayan 
uygulama amacına ulaşacak ve sonuçta, son üç yıl
dır Türkiye'nin diğer bölgelerinde görülen tütün ta
nımını terk etme olgusu, Bge Bölgesinde de giderek 
hızlanıp, artacaktır. 

'Son üç yıldır uygulanan' fiyatlar, piyasalardaki tu
tum, sigara dışalımı, iç piyasaya yönelik yabancı 
sigara ortak yapım girişimleri, tütün kalitesini yük-
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seltmek, Türk tütüncüsünün durumunu iyileştirmek, 
sigara endüstrimizi çağdaş teknolojik düzeye kavuş
turmak öyküleri, radyasyon - aslında gerçek, anlat
tığım gibi - ve benzer spekülatif söylentilerin tümü, 
aslında dünyanın en çekici ve elverişli sigara tüke
tim pazarı olan Türk sigara tüketim piyasasını ya
bancı turistlere açma amacının gerçekleşmesinde, 
önceden belirlenmiş ortak stratejinin birbirini bütün-
leyen tüm aşamalarıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki iç pazarın yıl
lık tüketim miktarı, Tekel kayıtlarına göre, 1979 yı
lında 65.9 milyon kilogram olarak gerçekleşmiştir. 
1986 yılında bu miktarın, yıllık maksimum yüzde 
5.1'lik artışla, 93 ila 95 milyon kilograma ulaşması 
da kesin görülmektedir. Bu miktarın, bugün sigara 
fiyatlarıyla parasal ifadesi ise, 1 ila 1,5 trilyon dola
yında bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, bu konuda 12-14 Ka
sım 1986 günlerinde Tokat'ta gözlerden ırak bir sem
pozyum yapılmıştır, buraya Sinop Örgütümüz de git
miştir. «Türkiye Tütüncülüğü ve Geleceğji» konulu, 
Tdk'at Valiliği, Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Ziraat 
Fakültesi ve Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 
birlikte düzenledikleri bu toplantıya Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği, önce düzenleyiciler arasında iken,* son
ra, öğrenemediğirniz nedenlerle katılmaktan vazgeç
mişlerdir; kendileri geçen gün TİSK Sendikasında ko
nuşma yapıyorlardı. İlgili tülün kuruluşları ve öbür 
kesimlerin ilgisinden uzak sempozyum, vali, bir eski 
Gümrük ve Tekel Bakanı ile üç değerli Ziraat Profe
sörü ve Genel Müdürden oluşan kurulun değerlendir
mesi, bir açık oturumla da noktalanmıştır. Bizim de, 
sigara endüstrimizin yabancı sektör ve tütüne açıl
ması ve Türk tütüncülüğünü işleyen bir bildiri ile ka
tıldığımız, yani Sinop SHP örgütünün katıldığı top
lantıya, yirmiye yakın da bildiri sunulmuştur. Türk 
tütüncülüğü ve sorunları ile bunlara çözüm getiren 
pırıl pırıl bildirilerin ülke çıkarlarına adanmış yürek
lerle tartışıldığı sempozyumun değerlendirme sonucun
da, Türkiye'de yabancı içim zevkini yansıtan sigara
lara talep bulunduğu, karşılanması gerektiği, ancak 
'bunların üretiminde ülkeye yalbancı tütün ithal etme
nin ülke ve ulus çıkarlarına aykırı olacağı, Virjinya 
ve Burley tütünlerinin Türkiye'de üretiminin araştırıl
ması, bundan da dana önemli ve gerekli olarak, ya
bancı tütünlerle biyolojik ve kimyasal değer yakınlığı 
bulunan doğu bölgemiz tütünlerinin full materyalini 
oluşturduğu, yerli tütünlerimizde harmanlanmış sfnga-
ra yapımının denenmesi, devlerin üç - beş kaçakçıya 
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talbi blaralk yaibaneı sigara dişalıımıoı sürdürmesinin 
devlet kavramıyla bağdaşmayacağı, kaçakçılığın dalha 
başka yörttemlerle etkili olarak önlenmesine çalışılma
sı vurgulanıp, görüş birliğine de varılmıştır. 

Sempozyum, bu konunun, yıllardır beklenen üst 
düzeyli platformda tartışılması niteliğini taşımaktay
dı. Doğrularda, fikir ve görüş birliğine kesin olarak 
varıldı sayın milletvekilleri. Buna karşın hükümetin, 
ülkeyi yaibaneı tekellere teslim anlamındaki davranışı-

' nı' sürdürmesi, tartışılmaya açık, hâlâ gözler önümde 
duran bir yanılgı biçimindedir. Bugünün yelkli ve so
rumlulukları, geleceğin1 vebalimi çağırıyor ve buna 
duyarsız kalınmakta ısrar ediliyorsa, ya tütüncülük 
'bilinmiyor, ya da bilinçli ve kararlı bir adımın dönül-
mezliğinde, ülke karanlık geleceklere sürüklemiyor. Bu 
şekilde düşünmek, fazla kuşku ve karamsarlık yarat
mayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen bağlayınız efendim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bittli efendim. 

Sayın milletvekilleri, burada, ekonomi, dış borçlar, 
maliye, tütün vesaire, nefes tükettik. Bunları da gör
dükten sonra bizim esas endişemiz şudur: Bu hükü
met, ülkeyi, tüm kurum ve kurallarıyla kendisine ben
zetmeye çalışmaktadır. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) işte, asıl tehlike burada yatmaktadır, 
bu asıl tehlike, özet olarak söylediğim şu söz her şeyi 
ifade etmektedir: Bu hükümet, ülkenin tüm kurum 
ve kurallarını kendilerine benzetmeye çalışmaktadır. 

HALİL pRHAN ERGÜDER (istanbul) — Yani 
medeniyet... 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Arif olan bunu an
lar. 

Yüce kurulu saygıyla seüamlııyorum. (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Yani 
medeniyet... 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, lütfen... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Efen
dim, böyle söz ataıalar olur. 

BAŞKAN — Yok yok; yeni kararlar aldık, zatı âli
niz yoktunuz, bundan sonra laf atılmayacak. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Efen
dim, şık laflar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Sümer Oral, 
ibüyurun efendim. (DYP sıralarımdan alkışlar) 

Sayın Oral, süreniz 1 saat efendim. 

DYP GRUBU ADINA SÜMER ORAL (Manisa) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı 1987 Yılı Bütçe Tasarısı üzerinde 
Doğru Yol Parüisi Grubunun görüş ve düşüncelerini 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum, bu ve
sileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu yılkı bütçe müzakerelerinin 
en çarpıcı, en dikkati çeken yönü, bütçe müzakerele
rine olan ilginin hayli zayıflığıdır. Şüphesiz ki, bu za
yıflığın çeşitlıi nedenleri vardır; ama öyle sanıyorum 
ki, bu önemli nedenler arasında şu iki neden de var
dır. 

Bunlardan birincisi; son yıllarda aşırı fiyat artış
ları bütçelerin dengelerini ve büyüklüklerini fevkala
de geçersiz hale getirmiş, bütçelerle öngörülen fiyat 
artışlarının çok üzerinde fiyat artışı gerçekleşmeleri 
meydana gelmiş ve bu, ülkenin en ciddî ve en önemli 
belgesi olan planı, programı ve bütçeyi önemli ölçü
de zedelemiş; plan, bütçe ve programv fikriyatı önemli 
ölçüde değer kaybetmiştir. Bu nedenle, bütçelerle olan 
ilgi bir miktar azalmıştır. 

Azalmaya etkili olan ikinci neden; bir taraftan 
'büyük boyutlara ulaşan ve hayli yaygın hale getiri
len fon uygulamalarıyla, kamunun fevkalade önemli 
«kaynakları Meclisin murakabesi ve bütçe dışımda tu
tulmuş, ayrıca, borç, iç Ve dış ana para ödemeleri 
ayrı bir hesapta gösterilerek, o da bütçe dışında tutu
larak, bütçelerin ağırlıkları fevkalade azalmıştır. 

Devletin, bulgun âdeta üç bütçesi vardır. Bunlar
dan birisi, Yüce Meclisin tetkik etmekte olduğu ve bu
günlerde müzakerelerini bitireceği bütçe, bunun ya
nında bir fon bütçesi, bir de borçlar bütçesi haliyle 
üç bütçe olur ve bunun biri müzakere edilirse, bütçe
lere olan ilgi de büyük ölçüldle azalır. 

Esas itibariyle, bütçelerde devletin, kamu kesimi
min kaynakları bir araya getirilir, toplanır ve ülke
nin ihtiyaçları arasımda bu kaynaklar en uygun bir dü
zeyde dağıtılır. Bu şekilde fon uygıâamalarıyla, büt
çenin öncelikleri karıştırılmakta ve bütçe birliği önem
li ölçüde zedelenmektedir. Nitekim hükümet, 1984 yı
lı bütçesinde fiyat artışını yüzde 25 olarak öngörmüş 
ve program ve bütçenin hedeflerini, dengelerini, bü
yüklüklerini buna göre hazırlamış; ama yıl sonunda 
fiyat artışları öngörülen hedefin yüzde 100 fazlasıyla, 
yüzde 52 olarak gerçekleşmiş. O zamatı ne oluyor .. 
Bütçeler, reel bazda fevkalade geriye çekiliyor ve den
geler, deflatörler, hepsi karışıyor. Bir sene sonra, 
1985'te, fiyat artışlarını yine yüzde 25 olarak öngör-
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müş, fiyat artışları yüzde 43 olarak teşekkül etmiş;. 
yine dengeler, bir yıl önceki gibi, aynı sekilide bozul
muş, bütçenin reel büyüklüğü bir yıl önceden küçük 
İhale gelmiş, yatırımlar reel olarak, reel bazda fevka
lade düşük bir düzeye inmiştir. 

Daıha iki yıl önce bu Meclisin kabul ettiği Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planıyla tespit edilmiş hedefler 
var. Bu sene, 1986 yılında ikinci dilimini bitirdik. 
Plan ve planın hedefleriyle, 1985 ve 1986 programı
nın gerçekleşmeleri arasında o kadar büyük farklar 
meydana gelmiştir ki, bunlara inanmak bile mümkün 
değil; ama ortaya çıkan talblo budur. Böyle bir geliş
ime karşısında plan, program fikriyatına ne kadar de
ğer ve itibar verilir? 

Sayın milletvekilleri, Malliye ve Gümrük Bakanlı
ğının Bütçesi üzerindeki müzakereler dliğer icracı ba
kanlıkların müzakerelerinden bir miktar farklıdır. 
Türk devlet idaresindeki yeri ve üzerindeki görev ve 
sorumluluk nedeniyle, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde yapılan müzakereler, bütçenin ge
neli üzerinde yapılan müzakere ve görüşmelerle biir 
ibenzerlifc ve paralellik arz eder. 1923 yılında kurul
muş bulunan Maliye Bakanlığı, 1983 yılında 207 sa
yılı Kararname ile bugünkü yeni şeklini almıştır. Şu
nu itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki, yapılan düzen
leme ile Maliye Bakanlığı, gerek teşkilatından, gerek 
temel nitellikteki yetkilerinden önemli birçok yetkile
rini kaybetmiştir. Şüphesiz bu durum, Maliye Bakan
lığının kamu idaresinde olan etkinliğini de büyük öl
çüde azaltmıştır. Adı geçen kararname, Maliye Bakan
lığının, maliye politikasının hazırlanmasında etkin gö
rev alan rolünü almış, ona, o politikanın hazırlanma
sında yardımcılık görevi vermiştir. Yardımcılık gö
revi, değerli milletvekillerinin de takdir edeceği gibi, 
öyle bir görevdir ki, istenirse yapılır, istenmezse de, 
yapılacak hiçbir şey yoktur. 

• Nitekim, görebildiğimiz ve müşahede edebildiği
miz kadarıyla, bugün mevcut durum da bundan farklı 
değildir. Birçok ekonomik ve malî kararlar, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığının bilgisi dahilinde oluşturullma-
makta, maliye bürokratı da bazı kararları Resmî Ga
zetede, herkes ve bizler gibi görmektedir. 

Maliye Bakanlığı, öteden beri iyi yetişmiş, tecrübe 
ve yetenek birikimi olan son derece tatminkâr güçlü 
bir bürokrat kadroya sahiptir. Ne yazık ki, böyle bir 
kadronun ekonomik ve malî kararların alınmasında 
bugün devrede olduğunu ifade etmek pek kolay ol
mayacaktır. Böyle bir yaklaşıma, böyle bir tavına 
bugüne kadar hiç kimse tevessül etmemiştir ve böyle 

bir tavır, böyle bir yaklaşımın da ülkeye kesinlikle 
bir yararı yoktur. 

Saym Başkan, şimdi size, çok yeni çıkmış bir teb
liğ okuyacağım. Tebliğ, 1 Aralık 1986 tarihli Resmî 
Gazetede neşredilen ve vergi iadeleri ile ilgilidir. Teb
liğ, Devlet Pflanlama Teşkilatından çıkmıştır. Ödeme
lerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildiril
mesiyle ilgili 22 nci maddesinde aynen şu ifade var
dır : «Banka, şubelerince ödenen vergi iadelerini Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca uygun görülecek süre
ler içinde Hazine îç ödemeler Saymanlık Müdürlü
ğüne bildirir. Bu bildirimde, iade edilen vergilerin ge
nel bütçe ile belediye payları arasındaki dağılımı ay
rıca gösterilir.» 

Değerli miUetveklilleri, bu tebliğ, Devlet Planlama 
Teşkilatı tarafından hazırlanmıştır ve vergi iadeleri 
ile ilgili bir düzenlemedir; vergi iadeleıiyle ilgili ödenek 
Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer almaz. İki seneden 
beri bu ödenek, Maliye Bakanlığı Bütçesinde değil, 
Hazine ve Djş Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinde yer 
alır. Dolayısıyla, bu ödemeleri düzenleyen orasıdır. 
Bunun burada yer alması, tamamen Maliyenin devre
den çıkarılmasının işte bir neticesidir, öyle bir netice 
ki, bunu okuyunca; «Galiba Devlet Planlama Teşki
latı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını da devre
den çıkarma niyetinde» dedim; öyle anlaşılıyor. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

«Efendim, bunlarda hata yapılmıştır, düzeltiriz» 
demek olmaz. Bugünkü hükümetin en büyük özelliği, 
yapılan hataları sık sık değiştirmektir; ama, devletin 
de bir ciddiyetti vardır ve her hatanın düzeltilmesi, 
bazen bazı şeyleri de alır götürür. 

Bu tebliğde buna benzer daha üç - dört tane hata 
var ve Sayın Bakana şunu da ifade ediyorum; bu teb
liğde yasal hatalar var. Eğer bunlar düzeltilmezse, 
bu tebliğin uygulanması da mümkün değildir. Gerçi, 
tebliğlin içeriğini tartışmıyorum; ama, şekil üzerinde 
duruyorum. 

Sayın Başkan, 1986 yılının son günlerinde bulunu
yoruz ve bu bütçe de, 1986'nm son döneminde, son 
aylarında hazırlanmış ve 1987 yılında uygulanacaktır. 
O nedenle, bütçenin hazırlandığı ekonomik konjonktür, 
diğer bir ifadeyle, bütçenin uygulanacağı 1987 yılı
nın bidayetinde ekonomik konjonktür nasıl; tepe nok
talarıyla b'ir miktar, iznliniz olursa, ona bakmak isti
yorum. 

Enflasyon bütün şiddetiyle devam etmektedir; uzun 
bir süredir önlenememiş, hatta kontrol altına alına
mamıştır. ödemeler dengesindeki sıkıntı, özellikle son 
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yıll'arida, ciddî bir tırmanışa geçmiş, ihracat gerile
miş, âdeta tıkanmıştır. Yatırımlar reel olarak gerile
mektedir. Kamu kestaMn finansmanında ciddî tı
kanmalar ortaya çıkmış, bütçemin finansmanında dev
letin normal ve daimî, yani mutalt nitelikteki gelirle
rinin payı azalmış, buna mukalbil borçlanmanın payı 
artmıştır, İşsizlik oranı düşürülememiş, aksine, artan 
bir seyir izlemliştfir. Vergli adaleti ve gelir bölüşümü 
her gün biraz daha bozulmaktaldır. Bu gelişmeler 
niçin olmaktadır; bunları nasıl önleyeceksiniz? Bun
lar kendiliğinden meydana gelmez, bunlar, uygulama
ya konan ekonomik ve malî politikanın ürünleridir. 
Eğer bu tabloyla karşılaşıyor'sıak, hata tabloda değil, 
bu tabloyu ortaya çıkaran malî ve ekonomik poli
tikalardadır. O zaman, geri dönüp bu politikalardaki 
ekls'ikliği, boşluğu ve açığı arafmak lazım. Yoksa, bu 
'tablonun içerisinden bir göstergeyi cımbızla yakala
yıp, «İşte, bak bu iyidir» deyip, ekonomiyi iyi hale 
getirmek mümkün değildir; siz getirseniz, bunu va
tandaş kendi dünyasında hissetmez. (DYP sıraiarın-
idan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, izin verirseniz, bu konuların bazı
larına b'ir mliktar daha eğilmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, son yıllarda, bizim dışı
mızdaki ülkelerde ekonomik alanda genelde olumlu 
bir gelişme görülmüştür. Her ne kadar Sayın Maliye 
©akanımız bütçeyi yüce Meclise takdim ederken bu 
gelişmelerde birtakım değişmeleri, o müspet yönlerin 
yavaş yavaş bozulmaya başladığını ifade ettiyse de, 
son üç dört yılda, bizim dışımızdaki ülkelerde olumlu 
bir ekonomik iklim yaşanmıştır. Her şeyden evvel, 
petrol dış fiyatları önemli ölçüde düşmüş ve dolar 
değer kaybetmiştir. Ancak, şunu ifade edeyim; biz 
bu gelişmelerden, en temel iki problemimiz olan enf
lasyon ve ödemeler dengesinde yeteri' kadar yararla
namamışız ve bunların çözümünde alınması gereken 
önemli mesafeleri alamamış, önemli adımları maalesef 
atamamışızdır. Bu, her zaman ele geçecek bir fırsat 
değildir; yirmi yılda, otuz yılda ya gelir ya gelmez; bir 
şanstır ve bu bir kaçan şanstır. Bugün, petrol fiyatı
nın düşmesi nedeniyle, ödemeler dengemiz 1 milyar 
doların üzerinde bir rahatlığa kavuşmuştur. Dış fiyat
larda görülen düşmenin iç piyasaya afcsettirilmemesi ' 
nedeniyle, Türk kamu kesimi 1 trilyona yakın önemli 
bir miktarda gelir transferi sağlamıştır; ama bütün 
bunlar Türk ekonomisinin düzelmesi yönünde bir iyi
leştirme getirememiştir ve bunu, tekrar ediyoruz, ka
çan bir fırsat olarak mütalaa ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ekonomi, rakama dayanan 
bir müspet bilimdir, lafın, sözün yeri yoktur. «Eko

nomi iyiye gidiyor» dediğiniz zaman, bunun gerekçe
sini söylemek durumundasınız ve o gerekçesini ra-

I kamla ifade etmek medburiyetindesiıniz. «Ekonomi 
I kötüye gidiyor» diyorsanız, onun da gerekçesini ra-
I kamla ifade etmek lazım. Yani, ekonomiyi, sadece laf 

ile «Şöyle veya böyle gidiyor» denecek cinsten bir 
bilim dalı olarak görmek yanlıştır. 

I Tam üç yıl süre ile «enflasyon» lafı edilmiştir. 
I Enflasyona yeni yeni yorumlar getirilmiştir, «İlk altı 
I aylık enflasyon» denmiştir, «ikinci altı aya bakın» den-
I mistir. «Enflasyonun giriş hızı ayrıdır, çıkış hızı ay-
j rıdır» denmiştir, değişik değişik yorumlar yapılmıştır; 
I ama sonunda enflasyon, yine önlenememiştir. Şimdi, 

bir ara giriş - çıkış hızlarını ifade ederken, Sayın 
I Başbakan, «İşte enflasyonu önlüyoruz, acaba gelecek 
I yıldan itibaren muhalefet neyi kullanacak?» demiştir; 
I ama hâlâ enflasyon önlenememiştir. Hem de nasıl ön-
I lenememiştir?.. 1983 sonunda, yani Anavatan Partisi-
I nin iktidar olduğu tarihte enflasyonun Türkiye'deki 
I yıllık hızı, toptan eşya endeksleri bazında yüzde 30.6' 
I dır. O zaman Sayın Başbakan, «IBu enflasyon fazla-
I dır, bu enflasyon eğer sürerse, Türkiye'de birçok de-
I ğerler kaybolur, bunu iki yılda yüzde 10'a indirme-
I miz ,şarttır» demişlerdir; birçok ekonomik ve malî 

I* politikalar uygulanmış, aradan üç sene geçmiş, bu 
. yüzde 30'u çok gören bu Hükümet, şimdi bu 
I yüzde 30'a gelmeyi başarı kabul etmektedir. Politi-
I ikanızın sonucu bu mudur?.. (DYP sıralarından «Bra-
I vo» sesleri, alkışlar) «Üç sene ne yaptın?» diye sor

mazlar mı?.. Geldiğinizde yüzde 30 idi. Şimdi bu yüz-
I de 30 dendi ya; son zamanlarda Sayın Başbakanımız 
I bir - iki beyanatında, «iBiz geldiğimizde enflasyon 
I yüzde 40'dı» diyorlar; 1983 yılı sonu itibariyle. Sayın 
I Maliye Bakanımız buradalar; 1987 Malî Yılı Bütçe 
I Kanunu Tasarısı ile ilgili bize birtakım dokümanlar 

dağıtıldı; bütçe gerekçesi, ekonomik rapor ve 1987 
I yılı programı. Şimdi, acaba şu kitabın içerisinde, Sa-
I -ym Bakanımız bize yüzde 40 rakamını bir gösterse de, 

biz de öğrensek. Bü kitapta yüzde 40 yok ki... Fiyat-
j larla ilgili bölümünde toptan eşya endeksleri, 160 

inci sayfada, yüzde 30.6'dır; aradık aradık yüzde 40 
I rakamı yok. Yüzde 40 rakamı nerede?.. Ama, eğer 
I yine «Enflasyon giriş - çıkış hızı» gibi yeni bir yorum 
I getiriliyorsa, açık söyleyeyim, bunun da ekonomide 
I bir anlamı yoktur. 

iBir de insan şunu düşünüyor: Acaba, enflasyonu 
bu hükümet veya bu idare gerçekten tehlike sayıyor 

I mu?.. Yoksa, gerçekten bu hükümet enflasyonu in-
| dirmek istiyor mu, istemiyor mu?.. Uyguladıkları po-

— 314 — 



T. B. M. M. B : 50 

li'tikaya baktığınız zaman, bunda da tereddüt sahibi 
oluyorsunuz. 

Faiz hadlerini yüzde 40 - 451er düzeyinde tutacak
sınız, kredi maliyetlerini yüzde 70 - 80'e çıkaracaksınız, 
kamu kesiminin finansmanı için yapılan iç borçlanma
da yüzde 50'lerde faiz tatbik edeceksiniz, devlet ku
ruluşları ürettikleri mal ve hizmetlere devamlı ola
rak zam yapacak, Almanya'nın markı, Fransa'nın 
frangı, Hollanda'nın florini dolara karşı aynı dura
cak ve hatta değer kazanacak, ama Türk Lirası, bir 
miktar da İhracatı Teşvik Fonu ile devamlı değer 
kaybedecek, ondan sonra da enflasyon düşecek... 
Eğer enflasyonu tehlike sayıyorsanız, hakikaten bunda 
samimî iseniz, o zaman aldığınız tedbirler yanlış. Bu 
tedbirlerle enflasyon düşmez, enflasyon mücerret bir 
olay değildir; biraz evvel de ifade ettiğim gibi, uygu
lanan politikalar sonucunda ortaya çıkan bir rakamdır. 
Poiltikalar o neticeyi vermez ki... Aşağıya doğru ra
kamları yanlış yanlış yazmışsınız, netice doğru çıksın 
diyorsunuz... Olmaz; bu bugüne kadar olmuş bir şey 
değildir. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Bilmi
yorlar efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Sonra öğretiniz bir
birinize. 

Devam ediniz efendim. 
SÜMER ORAL (Devamla) —. Sonra, gerçekten 

enflasyon yüzde 30'a, yüzde 25'e inse; dünyanın hiç bir 
ülkesinde yüzde 25, yüzde 30, hatta yüzde 20 enf
lasyonun savunulduğu görülmemiştir. Bu enflasyon 
savunulmaz ki... Enflasyonu yüzde lO'lar düzeyine in
dirmedikçe, enflasyon savunulmaz. Kaldı ki, üç sene 
sonunda geldiğiniz nokta, üç yıl önceki geldiğiniz nok
tayla aynı. 

Değerli milletvekilleri, bir miktar da ödemeler 
dengesi üzerinde durmak istiyorum; çünkü, bugünün 
idarecileri, son üç senede - son ayları hariç - en çok 
ödemeler dengesi sahasında başarılı olduklarını söyle
mektedirler. 

Ödemeler dengesi, her şeyden evvel bir bütün ola
rak ele alınması gereken bir tablodur. Bunun çeşitli ge
lirleri -vardır, çeşitli giderleri vardır; bunlar arasında 
denge sağlamak lazımdır. 1986 yılı ekonomisinin en 
dikkat çekici endikatörü, ihracatta ortaya çıkan ciddî 
gerilemedir. Geçen iki yıl içinde, ilgili ilgisiz her ve
sileyle sözü edilen ihracattan, nedense şu sıralarda, 
ne Sayın Başbakan, ne Sayın Başbakan Yardımcısı, 
ne de bakanlar söz edemez hale gelmişlerdir. Çünkü 
ihracat, 1986 yılında fevkalade düşme göstermiştir. 
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Eylül 1986 yılı ihracatı 5,2 milyar dolar, yani 5 mil
yar 226 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen 
yıl aynı dönemdeki ihracat ise, 5,7 milyar dolar olarak 
tahakkuk etmişti. Arada 500 milyon dolara yakın bir 
gerileme var; daha az dolar almışısınız. Hem de nasıl 
dolar alıyorsunuz?.. Her yıl yüzde 20 - 25, son üç -
dört yılda yüzde 40 değer kaybeden bir dolar olarak 
alıyorsunuz. 

Şimdi, 1986 yılı programına geçmeden önce, biraz 
evvel ifade ettiğim gibi, iki yıl önce bu Meclisçe ka
bul edilmiş olan Beş- Yıllık Kalkınma Planına değin
mek istiyorum. Bu Kalkınma Planında, 1986 yılı ihra
catı 8 milyar 900 milyon dolar olarak öngörülmüş. 
Programda 8 milyar 700 milyon dolar olarak tespit 
edilmiş; ancak, yıl içerisinde bu 8,7 milyarlık hedef iki 
defa revizyona tabi tutulmuş, önce ı8,3'e düşürülmüş, 
daha sonra da 7,5'a düşürülmüş; ama şimdi görülü
yor ki, o da tahakkuk etmeyecek ve 7,2 milyar dolar 
düzeyinde gerçekleşecektir. Bu, fevkalade düşük bir 
düzeydir. Şöyle ki: İhracatın gelişmesi, 1983 - 1984 
seviyelerine düşmüştür. Böylece, iki yıl sonra ihracat, 
tekrar 1983 düzeyine düşmektedir; hem de nasıl düş
mektedir?.. Dolar bazında düşmektedir ve dolar da 
son üç yılda, beynelmilel kambiyo piyasalarında aşağı 
yukarı yüzde 35 - 40 değer kaybetmiştir. Yani, bu 
ihracat karşılığında aldığınız doların satın alma gücü 
yüzde otuzbeş - kırk düşmüş. İşte, ihracatta ulaştığı
nız nokta budur; Oysa, ihracat büyüklüğü 8 milyar 
dolar düzeyinde tutulabilmeli ve bu, kalıcı olabilme
liydi. 

Böylece, 1986 yılı ihracatı, bir önceki yıla göre 
yüzde 9,5, Plan hedefine göre yüzde 20, program he
define göre de 17,3 gerileme göstermiştir. Dış ticaret 
açığı ise, geçen yıla oranla, ciddî bir gelişme göster
miş, Eylül 1986 tarihi itibariyle dış ticaret açığı, geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 32,8 büyüyerek, 
2 milyar 874 milyon dolara ulaşmıştır. Bu rakam, son 
yıllarda görülmeyen büyüklükte bir açıktır ve bu açık, 
1986'nın tümü için, yani 12 ay için öngörülen açığı 
çoktan aşmıştır. Dış fiyatların düşmesi nedeniyle, bir 
milyar doların üzerinde tasarruf sağlanan petrol fa
turasına rağmen bu açık olmuştur. Şayet dolar, son 
üç yıl içinde, beynelmilel kambiyo piyasalarında yüzde 
3 5 - 4 0 oranında değer kaybetmemiş olsaydı, ihraca
tımız, dolar bazında 1985 yılında dahi bir artış kay-
detmeyecekti. Sayın Maliye Bakanımız zaman zaman 
«Bizim dış borçlarımız dolardan dolayı yüksek görü
nüyor, eğer mark veya diğer paralar olsa, bu kadar 
yüksek olmazdı» diyor; ihracat da böyle; o zaman bu 
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ihracata da ulaşamazdınız. Biraz sonra, bu ihracatın 
(mark düzeyinde nasıl bir gelişme gösterdiğinin de 
üzerinde duracağım. 

Kaldı ki ihracatınız, son 3 yılda 2,8 milyardan, 
7-8 milyara çıkmış gibi de bir izlenim vermek istiyor
sunuz. Yani, ödemeler dengesinden bahsedildiğinde, 
gelişmeler olduğu, ödemeler dengesinin 2,8 milyar do
lardan 7 - 8 milyar dolarlara ulaştığı ifade ediliyor. 
Şimdi, ihracat hareketlerine, dış ticaret hareketlerine 
baktığımız zaman; bugünkü iktidar işbaşına geldiği 
zaman, ihracat öyle iki üçlerde falan değiidifci; işbaşına 
geldiği zaman, 1983'ün sonunda, ihracat 5,7 milyar do
lardı. 2-3 milyar dolarlık olan dönem 1980 başlarında-
dır. Eğer Sayın Başbakan, 19801den bu yana olan döne
mi kendisine maleltaıek istiyorsa; o dönemin Sayın Baş
bakanı Sayın Ulusu oturuyorlar, o dönem Sayın Ulu-
ısıu'nundur. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Ancak, 1984'ten itibaren kendilerine aittir. Yok, «İlla 
ben o döneme de sahip çıkacağım» diyorsanız, o dö
nemde sade ihracat yok, bir başka icraat da var; 
banker faciası da var, onun da sahibi olmak lazım o 
zaman. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — istifade 
edin, istifade. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — .O söyledik-

ılerıinizi onlara da söyleyin. 
SÜMER ORAL (Devamla) — Kürsü, milletin 

kürsüsüdür, sıiz de gelirsiniz, söyledMerıimizle mu
tabık olmadığınız konulan sıiz de arz edersiniz, biz de... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Oral lütfen, 
lütfen efendliım... 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Sizlin söyle
diklerimiz bizi ilgilendirmiyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 

SÜMER ORAL (Devamla) — Sayın Başkan, irı-
ıracatıımızdaki dolar bazındaki artışın, doların değer 
kaybetmesıiınden kaynaklandığını ifade ©tmiştı'ım. IŞiım-
di, 1986 yıiliının Eylül ayı sonunda (ihracatımız, biraz 
evvel de ifade ettiğim gibi, 5,2 milyar dolara çıkmış, 
oysa 'bir yıl önce 1985% Eylül ayı sonu itibariyle 
5,7 idi. Yani, bu sene 5,2, \geçen sene 5,7 ve dolar 
bazında yüzde 9'luk bir düşme var. Eğer bunu mark 
bazına intikali ettirmiş olsanız, bu düşme yüzde 9 ye
rine yüzde 45 olacalktır. işte, ihracatıımızdalfci geçen 
seneye kadariki artışın kökeninde yatan nedenler de 
bunlardır. 

ihracatı, eğer sadece bir teşvik ve kur meselesi 
olarak (görürseniz, ihracat artışını sağlamak mümkün 

değildir. «Petrol ihraç eden ülkelerden dolayı ihra
catımız da düştü» denilemez. İhracatımızın düşmesi, 
belki petrol ihraç eden ülkelerin satın alma güçlerin
de ımeydana gelen gerilemelerle izah edilebilir, ama 
öyle de değildir, ihracattaki düşmeyi, bütün ülkeler 
itibariyle, Avrupa ülkeleri, AET ülkeleriyle de mu
kayese ettiğimizde, göreceksiniz. Bir genel düşmedir 
ve biraz önce de ifade ettiğim gibi, bir tıkanma mey
dana gelmiştir. 

Şimdi, «Enflasyonu muhalefet kullanamayacak» 
diye düşünülürken, bugün hükümetin Sayın Başkanı 
Başbakan, ihracatı kullanamaz haile gelmiştir. (DYP 
sıralarından «Bravo» «esleri, alkışlar) 

1987 yılında ödemeler dengesi, ülkenin en ciddî 
ekonomik sorunu olacaktır. 'Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planında 1987 yılı dilimli için 10,3 milyar do
ladık ihracat hedeflenmiştir, ama bu hedef 1987 prog
ramında 8,7 olarak hedeflenmiştir, planda ise 10,3'tür. 
Kaldı ki, planı bırakın, programdaki bu hedefi dahi 
nasıl gerçekleştireceklerinin burada izah edilmesi la
zımdır. 1986'nın 7,2'lik ihracatı 1987'de, ülkeniin bu 
şaır-ttar içerisinde 8,7'ye, hele hele planın öngördü
ğü 10,3'e nasıl ulaşacaktır, bunu hakikaten merak 
etmemek mümkün değildir. Daha planın 2 noi yı
lında bu kadar büyük bir farklılık, çok önemıli bir 
farklılıktır. Gerçekten Sayın Başkan, 2 noi yılında 
plan hedefi ile program gerçekleşımesi arasında bu 
kadar büyük bir farkı, her heyeti siyasîye gerçekleş-
tiremez. O bakımdan, bugünkü heyeti siyasîyeyi kuıt-
lanm. (DYP şuralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ödemeler dengesinde önemli gelir kalemlerinden 
biri olan işçi döviz girişleri, 1986 yılında, 1985 yılı 
düzeyinin altında olmuştur. 1985 yılındaki işçi dö
viz girdileri ise, 1984 yılının da gerisinde kalmıştır. 
Böylece, işçi döviz girdilerinde de önemli bir geri
leme vardır; çünkü, (ihracatla ithalat arasındaki dış 
ticaret açığının karşılandığı en önemli kalemlerden 
ıbiırisıi de lişci dövizleridir. Bunda da, önemli gerile
meler meydana gedmektedir. 

Özetle, ödemeler dengesindekiı bu manzara kar
şısında, bir mıJkar dış borçlanma konusuna girmek 
istiyorum. Çünkü, ödemeler dengesi tablosu böyle 
olunca, haliyle, dış kaynaktan transferler yapılmak
tadır. Özellikle kısa vadeli borçlanmaya müracaat 
edilmiş ve kısa vadeli diş borçlar, dış borç stoku içe
risinde tehlikeli boyutlara, yani yüzde 30lara yaklaş
mıştır, Belki Sayın Maliye Baikanınıız yine, «Dövize 
çevrilebilir mevduatı kısa vadeli borca niye dahil 
ediyorsunuz?» der ama, biz de kendilerine sorarız, 
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«Niye uzun vadeliye dahil edelim?..» Çünkü 'bu, her 
şeyden evvel bizini paramız da değildir; 'bakkalları 
bunu mevduat olarak yatırmıştır, içerisinde muhtelif 
şeyler vardır ve öyle sanıyorum ki, beynelmilel eko
nomik ve malî mahfillerde de bu, kısa vadeli borç 
olarak görülmektedir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Mutlalk'a öyledir. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SÜMER ORAL (Devamla) — Ona baktığınız 

zaman, bunun da tehlikeli boyutlara ulaştığı görülür. 

Son üç ynl<la -öğleden sonraki Gelir Bütçesinde 
değineceğim- kısa vadeli dış borçlarda fevkalade bü
yük artış meydana gelmiştir. Eğer, ülkemiz bugün 
bir döviz silkintisi çekmiyorsa, bu, borçlanabildiği 
'içimdik"; yoksa bu, ödemeler dengesinin sağlamlığın
dan dileri gelmemiştir. Her şeyden önce, ödemeler 
dengesi bir hesap meselesiidir. Hiçbir zaman Türkiye' 
nin ödemeler dengesi fevkalade rahat bir hale gel
memiştir. 5 Yıllık Kalkınma Planını siz hazırladınız; 
bir bakın bakallım o plandaki ödemeler dengesi tab
losuna... Beş yılda dünya kadar kaynak öngörüyor
sunuz. Eğer ödemeler dengesi çok rahat olsa, niye 
dış kaynağa gidilsin? Türkiye'nin ihracatıyla ithalatı 
arasında bir paralelllik, bir eşitlik sağlanmadığı sü
rece bu, böyle devam edecektik. 

Şimdi, arkadaşlarımız 70 sent meselesini çok dile 
getirdiler. O günün eşik i bir parlamenteri olarak ifade 
etmek istiyorum; Sayın Demire! tarafından o konuş
manın yapıldığı sırada, onu dinleyen kişilerden biri 
olarak ifade etmek istiyorum, çünkü bu konu za
bıtlara çok geçti. 

70 sent meselesi şuradan kaynaklanmıştır : Hac 
zamanıydı ve sene 1977; şimdli değerli arkadaşım 
Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksiay da o zaman bü
rokrasideydi ve onlar da bu konuyu gayet iyi hatır
larlar, hac meselesi söz konusu olmuştu ve tabiî her 
zaman olduğu gibi, döviz çok bol değil ve «Acaba bu 
hac meselesinde bir miktar kısıtlama yapılabilir mü?» 
gibi, kamuoyunda da birtakım laflar vardı, o zama
nın Sayın Başbakanı «Biz, Hacca gidecek kişinin bu 
düşüncesine mani olmayız. Avrupa'ya gidiliyor, şu
raya gidiliyor, buraya gidiliyor; bütün bir ömür bo
yunca bir defacik hacca gitmek isteyen adama, bu 
sene döviz konusunda sıkıntıdayız, kal diyemeyiz. 
Çünkü seneye kalırsa, belki o nasip de olmayabilir. 
Ben, bu sene hac için 70, milyon dolar döviz ayırdım. 
Kaldı ki, 70 sente muhtaç olsak da, gene bunu ayırı
rım» demişlerdir. İşin esası budur... (DYP sıraların-
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dan alkışlar) Eğer Türkiye o gün 70 sente muhtaçsa, 
bugün siz 4 milyar dolara muhtaçsınız. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
SÜMER ORAL (Devamla) — Geliniz, aksini bu

rada izah edimiz... 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın hatip süresini beş dakika aştı efendim. 
SÜMER ORAL (Devamla) — Süremin bitmesine 

daha 25 dakika var, saatinizle her halde iyi bakmadı
nız Sayın Samban.. 

BAŞKAN — Bir dakika... 
SÜMER ORAL (Devamla) — Belki durmuş ola

bilir saatiniz veya ileri gitmiş olabilir. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Oral. 

Sayın Saruhan, bunu birkaç defa tekrar ediyorsu
nuz. Size ihtar ediyorum; burada ben saati, dakikası, 
saniyesine göre ayarlarım. Lütfen itimaıt buyurun ve 
bu sözü bir daha sarf etmeyin. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Lütfen Sayın 
Başkan, siz de her an müdahaleci olmayın efendim. 

BAŞKAN — Yarım saat zaman var daha... 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Kime, kime 

ifade ediyorsunuz? 
BAŞKAN — Size... 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Ne hakkınız 

var? 
BAŞKAN — Sizin ne hakkınız var müdahaleye? 

(DYP sıralarından, «Sayın Başkan, at dışarı» sesleri) 
Sayın Oral, devam buyurun. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sizin olduğu 

kadar, benim de var. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 

SÜMER ORAL (Devamla) — 1986 yılı bütçe uy
gulamasında önemli bir yön de, bütçe ödemelerinde, 
özellikle konsolide bütçe ödemelerinde, kamu kesimi
nin konsolide bütçe ödemelerinde ortaya çıkan sıkın
tılardır. Yüzde 50'ler civarında faizle devlet tahvili 
ve Hazine bonolarıyla, özel kesim ve bankalar kesi
minden kaynak aktarılmasına rağmen; bütçe ödeme
leri fevkalâde (aksamıştır. Bütçe emanetlerindeki baki
ye, geçmiş yıllarda görülmemiş boyutlara çıkmıştır. 
Ağustos 1986 sonunda, bütçe emanetlerinde 1 trilyo
na yakın bakiye görülmektedir; oysa, bu geçen sene 
120 milyar idli; Eylül sonunda 634 milyar lira bakiye 
görülmektedir; oysa, bu, geçen sene aynı dönemde 
126 milyar düzeyindeydi. 

Kısa vadeli hazine avansı, malî yılın bitiminden 
çok daha önceleri, kanunî sınırının sonuna kadar 
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kullanılmıştır. Bütçemin takdimi sırasında Sayın Ma
liye Bakanımız «Bu 1 trilyonun üzerindeki kısa va
deli Hazine avansını hepsini biz kullanmadık» dedi
ler. Gayet tabiî, siz kullanmayacaksınız; sizin hakkı
nız zaten o kadar değil; sizin hakkınız, 1986 yılı büt
çesi büyüklüğüyle 1985 yılı bütçesi büyüklüğü arasın
daki farkın yüzde 15'i kadar; sliz onun tamamını kul
lanmış mısınız, kullanmamış mısınız?. Mesele odur. 
Onu kullanmışsanız, bitmiştir, başka hakkınız yok. 
Kaldı ki, kısa vadeli Hazine avansları, normal öden-
tmesi gereken avanslardır. Siz, eğer geçen yılların uy
gulamasını tasvip etmiyorsanız, öderdiniz, yeniden 
alırdınız. Siz, kendi hakkınızı, son kuruşuna kadar, 
'bütçe yılının bitmesine 4 - 5 ay kala kullanmışsınız. 
Mühim olan budur; sıkışık olmasanız kullanmazdı
nız. İşte, zaten açık finansman budur. Eğer söyledi
niz gibi, vergi gelirlerinde çok büyük artış olsaydı, 
Hazineye bunlar akmış olsaydı, niye gidiyorsunuz bu 
»kaynakları kullanmaya?.. Bunlar açık finansmandır. 
«Banknot matbaasını çalıştırmayız» diyenler sizsiniz, 
Ibanknot matbaasını 2 trilyona ulaştıran yine sizsi
niz. (DYP sıralarından «Bravo» sesler1!, alkışlar) Mer
kez Bankası Kanununun verdiği her türlü imkânı 
sonuna kadar kullandınız, daha kullanacağınız baş
ka bir şey yok ki. Hazine nakit açığı, Temmuz 1986 
tarihinde 2,5 trilyonu bulmuştur; bugüne kadar gö
rülmemiş büyüklükte bir açıktır. Bütçenin normal 
ve mutat gelirleri, reklamınızı yaptığınız şekilde tah
sil ediliyor idiyse, bu borçlanmaya niye gittiniz? Bu
nu sormaya her halde hakkımız vardır. 

Bir yandan, bütçe gelirlerinde büyük artış oldu
ğunu iddia ediyorsunuz diğer yandan borç stoku sü
ratle artıyor, Hazüne kısa vadeli avansı son kuruşu
na kadar kullanılıyor; Hazinenin müteahhit ve şahıs
lara, üçüncü kişilere olan borçları, fevkalade görül
memiş boyutlara ulaşıyor... Bunlardan birisi yanlış; 
her ikilisinin de dtağru olması -mümkün değil. Bu söy
lediğimiz şeyler belgelerle doğru olduğuna göre, yan
lışın nerede olduğunun takdirini de yüce parlamen
terlere bırakıyorum. 

CEMAL ÖZDEMÎR (Tokat) — Yanlış ANAP'ta. 
iBAŞKAN — Lütfen efendim... 

SÜMER ORAL (Devamla) ~ Bir ekonomide 
fiyat artışları önlenemiyorsa, ödemeler dengesi biraz 
daha kötüleşiyor, ihracat düşüyor, tıkanıyor ise; ka
mu kesiminde ciddî tıkanıklıklar meydana geliyorsa, 
bütçenin finansmanında mutat olmayan unsurlara 
'her gün biraz daha fazla müracaat ediliyor ise, iş
sizlik oranı gittikçe artıyorsa, gelir dağılımının bozul

duğunu vatandaş günlük hayatında her gün biraz 
daha ağır hissediyorsa, uygulanan ekonomik politi
kaların başarısından bahsedilebilir mi? Bahsedilse, 
inandırıcı olabilir mi?.. Politikalar, her şeyden evvel 
vasıtadır; mühim olan, neticedir. Netice yanlış ise, 
politikaların doğru olduğunu iddia etmek, doğru de
ğildir. 

Değerli Başkan, bütçenin hazırlanması sırasında 
ve bütçenin uygulanacağı yılın başındaki ekonomik 
konjonktürü tepe noktalarıyla izah etmeye çalıştım. 
İzniniz olursa, biraz da 1987 yılı bütçesinin genel ya
pısı üzerinde ve bu bütçe üzerinde, aşağı yukarı iki 
aya yakın bir süredir çeşitli zeminlerde tartışılagelen 
bazı konular üzerinde durmak istiyorum. 

1987 yılı devlet bütçesin'in Plan ve Bütçe Komis
yonuna ta'kdim tarihi olan 24 Ekim 1986 tarihinden 
ıbu yana, bütçe açığı üzerinde değişik yorumlara gi
dildi, değişik rakamlar ifade edildi. Her şeyden evvel 
şunu ifade etmek isterim ki, bütçe açığı sorunu, esa
sında öyle muğlak, karışık bir mesele de değildir; ne 
üç bilinmeyenli bir denklemdir, ne dört bilinmeyenli 
bir denklemdir; gayet açık bir hesap işidir. Hükümet, 
bir bütçe hazırlayıp Meclislere gelmiştir. Bu bütçenin 
içinde yapacağı işler sıralanmış, öncelik sırasına gö
re yer almış ve harcama hedeflerinin karşılığında da, 
1987 yılında taJhsil edileceği umulan gelirler hesap
lanmış, bunların miktarı tespit olunarak bütçeye kon
muştur. İkisi arasındaki farka da «Bütçe açığı den
miştir ki, «Bu, istikrazla karşılanacak» şeklinde be-
lirtilrriişlir. Bu ifadeler doğrudur. Hükümet bütçeyi 
takdiminde, giderlerin 10.9 trilyon, gelirlerin de 10 
trilyon olduğunu, dolayısıyla 920 milyar lira civarın
da -Komisyonda bazı ufak değişiklikler oldu, onları 
dikkate almıyorum- bir açık olduğunu ifade ediyorlar, 
bu açığın da iç istikraz ile karşılanılacağım belirti
yorlar. Bunlar da doğrudur; fakat 1987 yılında ya
pılması gereken masraf 10.9 trilyonla bitmiyor ki... 
Hükümet, 1987 yılında, ayrıca 2 trilyon da iç ve dış 
borç taksidi ödeyecek ve bu borç taksitlerinin de faizi 
bütçeye girmiştir; 10.9'un içerisinde vardır. Şimdi, 
1987 bütçesinin hazırlanmasında -bir önceki bütçede 
de aynı yöntem uygulanmıştı- bunu ayrı bir hesaba 
alarak bütçenin gideri içerisinde göstermiyorlar. Hal
buki, bu 2 trilyonluk borç Hazinece ödenecek. Han
gi Hazinece ödenecek 10.9 trilyonluk harcamayı ya
pacak aynı Hazinece ödenecek; başka hazinece öden
meyecek. Nasıl ödenecek? Maaş nasıl ödeniyor, nasıl 
tahakkuk ettiriliyorsa, harcırah nasıl ödeniyor, nasıl 
tahakkuk ettiriliyorsa, borç da aynı şekilde tahak-
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kuk ettirilecek ve ödenecek. Hiçbir fark yok. Bu da 
devletten çıkacak; ama bunu ayrı bir yerde göstere
rek, bütçenin büyüklüğünü değiştirmek mümkün de
ğil. Efendim, ister Birleşmiş Milletler yayınlarından 
pasajlar okuyun, ister OECD devletlerindeki mu
kayeseleri yapın; ama devletin ödeyeceği para, bu 2 
trilyonu da dalıil edersek, 13 trilyon lirayı bulur. Siz 
bunu hangi hesapta gösterirseniz gösterin, devlet bu
nu ödeyecektir. Aksi takdirde, bu mantıktan kalkar, 
isterseniz transferleri de ayrı bir hesapta gösterir
siniz; «Nasılsa Maliye Bakanlığı bunu başka kuru
luşlara verecek ya, ben bunu da ayrı bir hesapta 
gösteririm» dersiniz, bütçeyi 5 trilyona dahi düşürür
sünüz; ama bütçenin ödeyeceği masrafı azaltamaz
sınız ki... 1987 yılında hükümetin, devletin yapacağı 
masraf 13 trilyon liradır. Bu, bütçenin büyüklüğüdür. 
îşte bütçe bu büyüklüktedir, bunu aşağıya çekmeniz 
mümkün değildir. Esasında daha yukarı çekmeniz ge
rekir; çünkü bu 10.9'un içerisinde eksik ödenek de 
var. Şimdi size M. tanesini söyleyeyim; vergi iade
leri 1987 yılında- aşağı yukarı 600 - 700 milyar lira 
tutacak, bütçeye 300 milyar lira kondu. 1986 yılı 
ödemeleri 500 milyar lira civarında, oradan da 300 -
400 milyar liralık noksanlık var. Ondan sonra, ihra
catta vergi iadesi için 100 milyar lira kondu; 1987 
yılında vergi iadesine önem verilecek, o da tutma
yacak. Bunları da gösterdiğiniz zaman, esasında 13 -
13,5 trilyonlara ulaşır; ama, «Efendim, ben bu vergi 
iadelerini vesâireyi bütçe tasarruflarından karşılarım» 
derseniz, o diğer giderler için de düşünülebilir. Esa
sında bütçe, bütçe hazırlandığı sırada yapılacak mas
rafların karşılığı konarak meydana getirilir. Ondan 
sonra, gelirle arasındaki fark açık olarak ortaya çı
kar. Biz onu da dikkate almayalım; ama bütçe 13 
trilyonluktur; kendi rakamlarına göre. Şimdi, bunun 
karşılığında 10 trilyonluk gelir var. Her ne kadar dış 
borçlar bütçeye geldiği zaman, onlar, «özel gelirler» 
adı altında bütçenin gelir kısmına (B) cetveline kay
dedilir; onu da düşünelim, o da 200 - 300 milyar 
lira tutsa, gene nereden baksanız, bütçe, 3 trilyona 
yakın bir açıktır ve açık da budur. Bunu küçültme
ye, bunu değiştirmeye, değişik ifadelerle izaha çalış
mak beyhudedir; ne bunu Birleşmiş Milletler dokü
manları açıklar, ne OECD'nin dokümanları açıklar 
ve bunlar uzun uzun tartışılırsa, böyle olduğunu da 
herkes görür. Yoksa yıl sonunda, «Ben borç alıyo
rum, borç da gelir sayılır» demişse; o zaman 920 
milyarı da öyle yap. Yani, böyle b'ir sistem olmaz. 
Açık, bütçenin başırtda, sizin masraf büyüklükleri
nizle gelir harcamalarınız arasındaki farktır; ama, 

bütçenin bu aradaki farkını emisyonla mı karşılaya
lım, yoksa istikrazla mı karşılayalım meselesi ayrı
dır. O iki kalemin ekonomiye getireceği enflasyonist 
baskı tartışılabilir, o önemli değil; ama bütçe Mec
lislere sunulurken, bütçenin gösterdiği açığın bü
yüklüğü meselesidir. Bütçemiz 13. trilyondur, açığı
mız da 3 trilyona yakındır ve hiç sanmayın ki, siz 
bu bütçeyi böyle yaptığınız zaman OECD, «Ha, Tür-
kiyen'in bütçesi 11. trilyonluk bütçedir» demez; bun
ları bizden iyi de bilirler. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Değerli Başkan, 1987 yılı bütçesinin en büyük 
kalemi borçlar ve faizlerden oluşmaktadır. 13 tril
yonluk bütçede 4 trilyon borç anapara ve faiz öde
meleridir; yani bütçenin yüzde 30'una tekabül etmek-
tedirt Bütçenin, diğer yüzde 30'luk kalemi, cari gi
derlerdir; o da 4 trilyon civarındadır. Yatırımların 
payı ise sadece yüzde 13itfür. Geri kalan yüzde 27'lik 
ödenek kısmı da diğer transfer harcamalarına tahsis 
olunmaktadır. Bütçenin çok büyük bir bölümü borç
lara ayrılmasına rağmen, 1987 yılında borç stokunda 
azalma görülmemektedir; aksine artmaktadır. Bu borç 
meselelerini Gelir Bütçesinde, Allah nasip ederse, öğ
leden sonra izah edeceğim. Ülke, adeta normal ge
lirlerini dahi borçla karşılar hale gelmiş, borcu borç
la ödemek durumuna düşmüştür. Adeta borç bulma 
gayreti -açık söyleyeyim- enflasyonun önüne geçmiş
tir. Bu haliyle bütçe, bir istikrar, bir yatırım, bir an-
ti-enflasyonist bütçe değil, adeta bir idame bütçesi
dir. Bu bütçe ile ülkenin geleceğine, ülkenin altyapı
sına bir şey konulmamaktadır. Bu bütçe ile ülkenin 
sağlık hizmetlerine, eğitim hizmetlerine gerekli öde
nekler ayrılmamıştır. 

Bugün, devletin üç bütçesi olduğunu söylemiştim. 
Bunlardan en önemlileri fonlar, diğeri de borçlar
dır. Fon uygulaması fevkalade yaygın hale getiril
miştir. 1987 yılı sonunda, öyle tahmin ediyorum ki, 
3 trilyona yakın bir kaynak fonlarda- birikecektir. 
Fonlar konusunda daima çok şeyler söylenmiştir; 
hunun üzerinde de bir-iki kelime ile durmak istiyo
rum. 

Fon uygulaması, her şeyden evvel bütçe birliğini 
'bozmaktadır ve ülkenin kaynaklarındaki öncelik sı
rasını karıştırmaktadır; ayrıca, siyasî murakabe dı
şında tutulmaktadır. 100 küsur fon vardır; bu fon
ların aşağı yukarı 10 tanesi geçerlidir. Yani, 10 ta
nesi işler ve daha çok da bunlar üzerinde tartışma
lar yapılıyor. Yalnız, biz bu fonları söylediğimiz za
man veya kamuoyunda söylendiği zaman, Sayın Ma-
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liye Bakanı veya «ayın ilgililer diyorlar ki, «Fon uy
gulamaları eskiden de vardı, biz onların devamıyız 
veya bir-iki tane ilave yapmışızdır.» Bu söz de tam 
gerçeğe uygun değildir. 

Değerli milletvekilleri, eğer bir fon uygulamasına 
gittiyseniz, bunun esprisini prensibini müdafaa 
edin. Eskiden yapılmış olan fonların statüsünün ar
kasına sığınmadan «Biz bu uygulamayı benimsiyo
ruz, yararı da budur, bunu yapıyoruz» deyin. Yok
sa, «Eskiden de vardı, eskiden de bunlar yapılıyordu, 
biz de bunlara bir-i'ki ilave ettik» gibi açıklamalara 
gitmeyin, kendi tercihinizi savunun. Herhalde kendi 
tercihiniz1! savunma gücünden yoksun değilsiniz; on
ları savunun. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Biraz zafiyet var. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim... 

SÜMER ORAL (Devamla) — Şimdi, geçen fon
larla şimdiki fonlar arasında benzerlik olmadığını 
ifade etmek istiyorum. 

Sayın Maliye Bakanımız bütçenin takt'im konuş
masında, Akaryakıt İstikrar Fonundan bahsettiler ve 
dedilerki «Daha evvelde Akaryakıt İstikrar Fonu var
dı.» Geçmişteki fonların bÜr bölümü bütçe içinde yer 
alırdı ve bu fonlarda biriken para, gene bütçe içindeki 
daire ve idarelerin fasıllarına aktarılırdı, bütçenin genel 
disiplini içerisinde harcanırdı. Bunlara örnek olarak, 
Yatırımları Hızlandırma Fonunu, Devlet Memurla
rının Gerektirdiği Giderler Fonunu gösterebiliriz. Bu
rada hiçbir farkı yoktur diğer bütçe ödeneklerinden; 
aynı şekilde kullanılmaktadır ve bunların miktarları 
da, o kadar, hem mutlak olarak, hem nispî olarak, 
çok büyük rakamlar da değildi. 

Şimdi, Akaryakıt İstikrar Fonundan bahsettiler 
Sayın Bakan. Akaryakıt İstikrar Fonunun amacı 
'belli, kaynağı «belli, kullanımı belli; onu kesinlikle 
değişik bir şekilde kullanmanız mümkün değil, ama 
yeni getirilen fonlara baktığınız zaman, kaynakla
rı farklı, kullanım sahaları o kadar geniş ve kullanım 
Sahasında o kadar takdir hakkı var ki, Ekonomik 
İşler Koordinasyon Kurulu istediği harcamayı ya
par. Ekonomik İşler Koordinasyon Kurulu kime bağ
lıdır?.. Sayın Başbakanın gösterdiği bir devlet baka
nına veya netice itibariyle yine Sayın Başbakana bağ
lıdır. Bunlar arasında çok büyük fark vardır; her 
şeyden önce siyasî murakabe yoktur. 

1984 yılında kurulan Geliştirme ve Destekleme 
Fonu var. Bu fona, çekitli kaynaklardan gelirler el
de edildiği gibi, çeşitli fonlarda biriken kaynaklar, 

istendiği zaman Başbakanın talimatı ve Ekonomik 
İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun tasvibiyle tü
mü oraya aktarılabilir. Oraya aktarılan paralar da 
nerelere kullanılabilir ve bu kullanmada takdir yönü 
yok mudur? Bakınız, bu noktada Geliştirme ve Des
tekleme Fonunun kullanım alanlarından bahsedece
ğim. 

«Belediyelerce toplu konut mahallerinde kamulaş
tırma ve diğer şekilleri temin için ve altyapı hizmet-
lerin'in desteklenmesinde; 

Esnaf ve sanatkârların daha verimli ve ekonomik 
çalışmalarını sağlayacak önemli projelerin, Türkiye 
Halk Bankası kanalıyla desteklenmesinde : 
• Belediyelerde diyor; ama bunların nasıl ve ne 

şekilde ödeneceği kesinkes bir kurala bağlanmış de
ğil; burada isterseniz 3 trilyonluk kaynağı toplaya
bilirsiniz. İşte bizim itirazımız buradadır; yoksa Akar
yakıt İstikrar Fonuna hiç kimsenin bir şey demesi 
mümkün değildir ve onun kuruluş amacı da kanunda 
açık ve seçik bir şekilde belirtilmiştir. 

IBu bütçenin, ülkenin yarınını değil, bugününü dahi 
düşündüğünü «söylemek mümkün değildir. Bu bütçe, 
mevcut yapısı ile ülkenin gündemindeki -biraz evvel 
izalha çalıştığım- ekonomik «sorunlara, enflasyona, iş
sizliğe, yatırımsızlığa, ,ödemeler dengesindeki tıkanık
lığa ve gelir dağılımındaki kötü «gidişe çare olacak ni
telikte değil; tam aksine, bunları daha önemli boyut
lara çıkaracak bir bütçedir. 

iSayın Başkan, sıon günlerde bir hayli tartışılan kal
kınma hızına da bir - iki cümle ile değinerek, söz
lerime son vereceğim.* 1986 yılında gayri safi millî hâ
sıla artışının 7,:8 olacağı tahmin edilmektedir. Müna
kaşalarda öyle görüyorum ki, sanki 7,8 artış hızı ke
sinleşmiş, gerçekleşmiş; «oınun üzerinde tartışılıyor. 
Her şeyden önce, 7$ rakamı bir tahmindir; her tah
min gibi, bunun da daha gerçekleşmesinde büyük 
riskler vardır. Sinildi, 7,8'lik oranın alt dilimlerine bak
tığımızda, bu alt dilimlerdeki katma değer artışlarına 
baktığımızda, şöyle bir tablo ile karşılaşıyoruz ; Ta
rımda katma değer artışı 7,1 olarak öngörülmektedir. 
7,1'lıik katma değer artışı son yıllarda, uzun yıllardır 
©örülen bir rakam değildir, gelişme hızı hep bunun al
tında kalmıştır. Bu sene de, 7,1 düzeyinde gerçekleşe
ceği fevkalade şüphelidir. 1984 yılında kalkınma hızı 
5,9 olurken, tarımdaki katma değer artışı 3,5 idi. 
1985'te gayri safi millî hâsıladaki artış 5,1 iken, ta
rımdaki katma değer artışı 2,4,tür. Şimdi, birden 
7,1'e çıkması nasıl gerçekleşecek? Bunun arkasında 
yatması gereken büyük «bir üretim artışı olması lazım, 
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uma onun sağlanacağı fevkalade kuşkuludur. Bura
da, tarımdaki gelişme tahmininde, öyle sanıyorum ki. 
bir hata -var, bu hata ile ilgili -IjÜfcçe komisyonunda 
da dile getirilmişti, burada da dile getirilmişti- dev
letin aynı bütçenin sunulması nedeniyle yüce Mec
lise verdiği, milleDvekillerine verdiği -aynı konuda-
i'ki ayrı rakam /var : 1987 yıllık programında buğday 
üretimi 17 milyon ton olarak gösteriliyor; aynı büt
çe ile, yani 1987 bütçesi ile birlikte sunulan iktisadî 
raporda buğday üretimi 19 milyon ton olarak gösteri
liyor. Arada 2 milyon ton fark var; ikisi de hükümetin 
raporu, ikisi de hükümetin belgesi, rakamlar ayrı ay
rı. Ondan sonra da, devletin verdiği rakamlardan -ar
zu etmeyiz ama- biraz kuşku duyulduğu zaman iti
raz ediyorsunuz; peki i'kii ayrı belgede, iki aynı büyük
lük, nasıl iki ayrı rakamla ifade edildi? Bunlar olmaz. 
iEğer, hakikaten buğday üretimi 17 milyon ton ola
rak tahakkuk ederse, bu 7,9'luk kalkınma hızını etki
leyecektir ve bir miktar düşürecektir. Esasında, kal
kınma hızı 7'nin üzerine çıkmaz bu sene. 

Değerli Başkan, Maliye ve Gümrük Bakanlığı büt
çesi üzerindeki görüşlerimizi, zamanın elverdiği öl
çüde izah etmeye çalıştık. Gelir Bütçesi üzerindeki 
görüşümüzü de, öğleden sonra izaha çalışacağız. 

BAŞKAN — Daha 7 dakikanız var efendim. 
'SÜMER ORAC (Devamla) — Sözlerimi bitirir

ken, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin, ülkenin 
ekonomik ve malî problemlerinin hallinde etkisi ol
masını diler, yüce Meclise saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kadir De

mir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Demir, Anavatan Partisi Grubu adına üç -sa
yın arkadaşımız söz almıştır; tabiî kendinize göre bir 
zaman ayarlaması yaparsınız. 

Buyurun efendim, söz sırası sizin. 
ANAP GRUBU ADINA KADIR DEMİR (Kon

ya) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
iSayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye ve 

Gümrük Bakanlığı, 1987 Malî Yılı Bütçesi üzerinde 
Anavatan Partisi Grubunun .görüşlerini arz etmek üze
re huzurunuzdayım. Sözlerime başlamadan, yüce Mec
lisin değerli üyelerini grubum ve şahsım adına saygıy
la selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, maliye politikalarının hazır
lanmasına yardımcı olunması, maliye politikasının uy
gulanması, uygulamanın takibi ve denetlenmesi, güm-

23 , 1 2 : 1986 O: 1 

rük ve gümrük muhafaza hizmetlerinin düzenlenmesi, 
harcama politikalarımın geliştirilmesi ve uygulaması 
ite devlet bütçesinin hazırlanması, uygulaması, uygu
lamanın takibi ve yönlendirilmesi; gelir politikasının 
geliştirilmesi, uygulanması ve devlet geliirlerinin tahsil 
edilmesi; devlete ait malların yönetilmesi, tahsisi, ki
raya verilmesi, kiralanması ve bunların korunması; 
ber türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarıları
nın hazırlanması, hazırlanmasına yardımcı olunması, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının amacı ve görevleri 
araşında Ibulunmaktadır. 

Bu amacın gerçekleştirilmesinde bakanlığa verilen 
görevlerin büyük bir kısmı, sadece kamu hizmetleri
nin belli bir bölümünün yerine getirilmesi şeklinde 
değil, bütün devlet teşkilatı ile yak'inen ilgili olduğu 
görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, memleketimizin meselele
rinde millî birlik, asayiş ve huzurun temininden son
ra, ikinci sırayı, iktisadî ve sosyal meselelerin aldığı, 
anarşinin, yeniden nüksetmemesi için en önemli şart
lardan birisi olan, ekonominin, düzgün ve devamlı iyi
leşerek götürülmesi mecburiyeti olduğu ortadadır. 

'İktisadî gelişmenin hızlandırılması, sosyal den
genin iyileştirilmesi, fertlerin kabiliyet ve çalışmala
rına göre gelişme arzularının teşvik edilmesi, gruplar 
arasında gelir dağılımı farklılıklarının pratik ölçüler 
içerisinde azaltılması, bölgelerarası gelişmişlik farklı
lıklarının asgariye indirilmesi, fakirliğin kaldırılarak 
refahın yaygınlaştırılması, iktisadî ve sosyal gelişme
nin hedefi insanların daha mutlu hale gelmesi, insan 
unsuruna yapılan hizmetin, hizmetlerin en iyisi ol
duğu düşüncesinden hareketle; kalkınmanın insan için 
olduğu, adalet ve hürriyetin insan için olduğu, insan 
hak ve hürriyetlerinin en iyi şekilde demokratik rejim 
içinde korunacağı, temelinde insana sevgi ve saygı
nın, insana hizmetin esas alınmadığı hiçbir hareketin 
anlamınım olamayacağı, Anavatan Partisi Grubunun 
ilk günden itibaren ortaya koyduğu, savunduğu, bun
dan böyle de savunmaya devam edeceği iktisadî ve 
sosyal gelişme politikamızın esaslarını teşkil etmekte-
tiiı'. 

Anavatan Partisi Grubu olarak, bu hedefe ulaş
manın yolunun, tasarrufların teşviki, tasarrufların ve 
yaratılan kaynaklarım verimli ve süratli bir şekilde 
kullanımıyla, yatırım ve üretim artışının istihdam im
kânlarının geliştirilmesine, dış Ödemeler dengesinin is
tikrarlı ve sürekli çözüme kavuşturulmasına, ihracatın 
artırılarak millî gelir içindeki payının yükseltilmesi, 

, dış müteaibJhitlik, turizm, taşımacılık gibi döviz ka-
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zandırıcı hizmetlerin teşvikine, enflasyonun çok düşük 
seviyelerde tutularak, fiyat istikrarının sağlanmasına, 
iktisadî, malî, para ve kredi politikalarında karar bü
tünlüğünün sağlanması ve uygulamanın ahenk içinde 
yürütülmesinden geçeceğine inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, yüce Meclisimizin 13.7.1984 
tarihli 90 inci Birleşiminde onaylanarak kabul edilen 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planına baktığımızda, 
devletimlzln maliye politikasının, iktisadî ve sosyal ge
lişmeyi artan oranlarda iç tasarruflara dayandırarak, 
tabiî ve beşerî kaynaklarımızın en etkin ve verimli 
bir şekilde kullanılması, kalkınmanın hızlandırılmasın
da ana unsurlardan biri olan iç tasarrufları artırma 
gayretlerine kamu kesiminin etkin bir şekilde katkıda 
bulunması, enflasyonla mücadele, fiyat artışlarının 
1989'larda yüzde 10 civarına çekilmesi, gelişme ve is
tikrar ile yakından ilgili olan tarım, eğitim, sağlık, 
araştırma ve iç güvenlik hizmetlerinde carii gider ih
tiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilmesi, bütçe 
ve Hazine genel hesap sistemleri, ekonomik analiz ve 
uygulamayı takip açısından daha 'kolay, kullanışlı ve 
sade bir yapıya kavuşturulması, kamu hizmetlerinin 
her kademesinde israfın önlenmesi ve tasarrufa riayet 
.edilmesi, kamu gelirlerine gelişen ekonomik faaliyet
leri kavrayacak bir esneklik kazandırılması, vergile
rin kurumlaşmayı, tasarrufu ve yatırımları teşvik ede
cek bir araç olarak kullanılması, vergi idaresinin re-
orgaflize edilmesi, otomasyonun arttırılarak mevcut 
personelle daha etkili hizmet verilmesinin sağlanması, 
vergi sisteminin sadeleştirilerek kolay, anlaşılır ve adil 
ihale getirilmesi, ihtilafların asgarî hadde indirilmesi 
ve vergi kayıtlarının azaltılması yönünden gerekli ted
birlerin alınması, katma değer sistemine geçilmesi, 
devletimizin maliye politikasının hedefi olarak göste
rildiği görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, devetimizin istikrar içinde 
büyümesi, ekonomik olarak bulunduğu yerden daha 
ileri noktalara götürülmesi, modern ve müreffeh ülke
ler seviyesine ulaşması, rriillet olarak hepimizin ortak 
arzusudur. Bunun gerçekleştirilmesi ise, ekonominin 
'bütün kural ve kurumlarıyla uyum içinde çalıştırıl
ması, belirli periyot dahilinde ahenk içerisinde çalış
masına ve çalıştırılmasına bağlıdır. 

Bu geçiş dönemi içersisinde zaman zaman sıkıntılar 
da olabilecektir. (Bizlerin görevi, gerektiği zaman, pi
reyi deve yapmadan, bu sıkıntılara da göğüs germek, 
ekonomik yönden milletimizi daha ileri noktalara gö
türmek olmalıdır. 
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| Bu düşünce içerisinde, yukarıda arza çalıştığım, 
I gerek parti grubumuzun uygulamayı vaat ettiği eko-
I nomik politika, gerek Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
I Planı ve gerekse aşağıda arza çalışacağım, hüküme-
I tin geride bıraktığımız üç yıl içerisinde aldığı ve sü-
I jratle uygulamaya koyduğu kararlar arasında büyük 
I jıbir ahengin olduğunu; tespit edilen politikalardan ta-
I jviz verilmeden hedefe doğru gidilmesinin, memleketi-
I İmiz ve milletimiz hayrına iyi bir gelişme olduğunu bu-
I jrada ifade etmek istiyorum. (ANAP sıralarından 
I j«0Bravo» sesleri, alkışlar) 
I | Değerli milletvekilleri, bütçelerin sağlıklı olabllme-
I isi, gelişen teknoloji karşısında devamlı olarak artan 
I |i'htiyaç[ara cevap verebilmesi; bütçe açıklarının asgarî 
I Idüzeye indirilebilmesi; malî yapımızın devamlı gözden 
I {geçirilmesine, aksayan yerlerinin düzeltilmesine; gelir 
I fırtına tedbirlerin getirilmesine bağlıdır. 

I f Geriye dönüp baktığımızda, 1970'li yıllardan ifi-
I baren vergi kanunlarımızda bazı ufak düzenlemelerin 
I dışında, gelir artırıcı köklü tedbirlerin getirllemediği 
I görülmektedir. Hatta, yıllarca esnafımızın korkulu rü-
I yası haline gelen servet beyannamelerinin yenilenme-
I si ve günün şartlarına uygun yeni servet beyannamele-
I ri ile değiştirilmesi hususunda, zamanın hükümetleri 
I ile esnaf teşekkülleri temsilcileri arasında beyanna-
j meler değiştirilirken, «Aradaki farka yüzde 30 mu 
I vergi uygulansın, yoksa yüzde 7 mi vergi uygulansın?» 
I şeklinde, aylarca pazarlıkların yapıldığı hâlâ hatıra -
I lardadır. 

I Yine, yıllarca devletin tahsil ettiği vergi gelirleri-
I nin yüzde 70'inin ücretlilerden, geri kalan yüzde 30' 
I unun ise diğer vergilerden oluştuğu; yine, zamanın 
j hükümetleri tarafından bu dengenin yüzde 50'ler me-
I sabesinde nasıl dengelenebileceği hususunda uzun he-
I sapların yapıldığı, ama bir arpa boyu yol gidileme-

diği hatıralardadır. 
I Sadece bir örrîek olması bakımından gözler önü

ne sermeye çalıştığım bu iki misalde, hükümetin hiç
bir kayıt ve şarta bağlı kalmaksızın bir kalemde, ser-

I vet beyanını getirdiği bir kanunla kaldırmış olması; 
yine, getirdiği 2978 sayılı Ücretlilere Vergi ladesi 

I Hakkında Kanun ile bir çırpıda yıllık verigi gelirleri 
I İçindeki ücretlilerden alınan yıllık vergi miktarını yüz-
I de 38'lere çekerek, diğer vergileri yüzde 62'lere çıkar-
I ması; bu iki m'isal, Anavatan Partisi Grubunun ve 
I onun hükümetinin meselelere yaklaşma açısını gözler 

önüne koyuyor ve grup olarak takdirle karşıladığımı
zı ifade ötmek istiyorum. (ANAP sıralarından «Bra-

J vo» sesleri, alkışlar) 

— 3ia — 



T. B. M. M. B : 50 23 12 . 1986 O : 1 

Değerli milletvekilleri, yukarıda görüşlerimizi ifa
de ederken, kalkınmanın insan için olduğunu ve te
melinde insana hizmetin esas alınmadığı hiç'bir hare
ketin anlamı olamayacağını belirttim. İnsanlarımızın 
ihtiyacını karşılayabilmek, onlara yeni imkânlar suna
bilmek için, devletimizin gelirlerinin artırılması ge
rekmektedir. Bunun başkaca yolu yoktur. 

Bu düşünceden hareketle, .geride bıraktığımız üç 
yıl içerisinde, malî mevzuatımız tamamen elden geçi
rilmiş; 193 sayılı Gelir Vergisi ve 5422 sayılı Ku
rumlar Yergisi ile değişikler yapılmış; 6183 sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
bazı maddeleri değiştirilmiş, 2978 sayılı Ücretlilere 
Vergi İadesi Hakkında Kanun çikarılmış, 2982 sayı
lı Kanunla, konut inşaatında ve kalkınmada öncel'i'kl'i 
yörelerde yapılacak yatırımlarda vergi, resim ve harç 
istisna ve muafiyetleri getirilmiş, 2983 sayılı Tasar
rufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırıl
ması Hakkında Kanun çıkarılmış, 2985 sayılı Toplu 
Konut Kanunu çıkarılmış, 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununda değişiklikler yapılmış, 3065 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu çikarılmış, 3074 sayılı Akar
yakıt Tüketim Vergisi Kanunu çıkarılmış, Emlak Ver
gisi Kanununda yapılan düzenleme ile Emlâk Vergisi 
tamamen belediyelere bırakılmış, Veraset ve İntikal 
Vergisinde yapılan düzenlemeler ile istisnalar günün 
şartlarına göre düzenlenmiş, Harçlar Kanununda ya
pılan düzenleme ile gayrimenkul alım ve satımında 
vergi dairesinde Emlâk Vergisi ilişiğiniz kesilmesi iş
lemi kaldırılmış, işlemlerin tapu dairelerinde tamam
lanması sağlanmış, Belediye Gelirleri Kanununda dü
zenlemeler yapılmıştır. 

Bu ve benzeri daha bir Çok kanunda yapılan de
ğişiklikle, isimlerini burada sayamadığım malî mev
zuatımızda yapılan reformları ve alınan kararları ce
saretle uygulamaya koymada hükümetin gösterdiği 
başarıyı takdirle ifade ediyor, Sezar'ın hakkını Se-
zar'a teslim etme düşüncesi içinde milletimiz ve mem
leketimiz hayırına bütün bu reformların Anavatan 
Partisi İktidarına nasip olması, Anavatan Partisi ik-
ıtidarınca gerçekleştirilmiş olması, onun reformcu yö
nünün açık bir ifadesi olmaktadır. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türk vergi sisteminin adil, 
basit, etkin, verimli ve çağdaş bir yapıya kavuşturul
ması; Vergi kanunlarında yepılan düzenlemelerin ya
nında vergi dairelerinin etkin, sistemli ve verimli bir 
şekilde çalışmasıyla harman edilmesi düşüncesinde
yiz. Bu itibarla, gelir idaresinin merkez ye taşra teş

kilatının geliştirilmesine ve modernizasyonuna büyük 
önem verilmesi, bunun için de özellikle vergi daireleri
nin otomasyona hızla geçmesi sağlanmalıdır. 

IBöylece, vergi kanunlarının uygulayıcısı olan ver
gi dairelerinin görev ve fonksiyonlarının büyük bir 
'bölümü MUgisayarlara verilecek, bir taraftan mevcut 
personelle daha fazla hizmet götürülmesi sağlanırken, 
diğer taraftan modern çağımızda, vatandaşımıza, ver
gi mükelleflerimize daha süratli, daha iyi hizmet et
me imkânı verilecektir. 

Edindiğimiz bilgilere göre, vergi dairelerimizin 
ana birimi olan Gelirler Genel Müdürlüğünde, ikti
darımız döneminde, otomasyon çalışmalarına hız ve
rildiği, gerekli teknik donanımı ve makine ekipmanı
nın temin edildiği, çekirdek personelinin eğitiminin 
tamamlandığı, bilgi işlem aracılığı ile yöresel bilgile
rin kendilerine zamanında sunulabilmesi imkanının 
getirildiği, .ayrıca vergilendirme ile ilgili bilgilerin de
ğe dendirilerek, bilgi kütüklerinin hazırlanması ve yö
netiminin hizmetine sunulması, Gelir, Kurumlar, Kat
ma Değer Vergisi beyannameleri ile muhtasar beyan
namelerin bütün vergi daireleri ile diğer saymanlıklar
dan ve o ayın tahakkuk ve tahsilatıyla ilgili olarak 
telgrafla toplanan bilgilerin değerlendirilmesinin bilgi 
işlem aracılığıyla yapılmaya başlamış olması, vergi 
idaremiz açısından memnuniyet verici bir gelişmedir. 

Ana birimdeki bu gelişmeye paralel olarak Mart 
1985'te Polatlı Vergi Dairesinde otomasyon uygulan
masına başlanmış; Mart 1986'da Ankara'daki bütün 
gelir vergi dairelerinin, Temmuz 1986'da İstanbul'da 
Bakırköy Vergi Dairesinin otomasyona geçmesi, 1987 
yılı başından itibaren İstanbul ve İzmir'deki bütün 
gelir vergi dairelerinin otomasyona geçmesinin plan
lanması; yine Ankara, İstanbul ve İzmir illerine ila
veten, 1987 yılı İçerisinde Bursa, Kocaeli ve Adana, 
19818 yılı içinde ise Konya, Zonguldak, İçel, Hatay 
illerinin otomasyona geçmesinin planlanması, nere
den nereye geldiğimizin açık bir örneği olmakta, böy
lece vergi dairelerimizin en büyük iş yükünü oluştu
ran sicil, tahakkuk ve tahsilatla ilgili günlük rutin iş
lerin bu dairelerimizde kurulacak bilgisayarlarla ya
pılması, vergi mükelleflerine tek sicil numarası veri
lerek, bölgesel ve merkezî sicil kütüklerinin oluşturul
ması, bu kütüklerdeki bilgilerden yararlanılarak, ver
gi ilan listelerinin, zamanında beyanname vermeyen 
mükelleflerin tespitiyle, beyana çağrı işlemlerinin ya
pılması, vadesinde borcunu ödemeyen mükelleflerin 
tespitiyle ödemeye çağrı yapılması, vergi idaremize 
hem hız kazandıracak, hem de vergi gelirlerimizin yak-
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laşık yüzde 80'i için otomasyon uygulanması sağlan
mış olacaktır. Devletimize ve milletimize hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

>Değerli milletvekilleri, Maliye ve Gümrük Bakan
lığımızın ileri karakolları durumunda olan illerimiz
deki vergi dairelerinin ve bu dairelerde çalışan perso
nelimizin geçmişteki durumuna baktığınızda, en eski 
ve kiralık binaları, kırık dökük masa ve sandalyeleri, 
koridorlardaki evrak dolaplarını, dolapların üzerine 
taşan evrakları, gece geç saatlere kadar çalışan me
murlarımızı hatırlamadan geçemeyeceğim. 

Gene, Anavatan Partisi ve onun iktidarı döne
minde, vatandaşa sunulan hizmetlere uygun çalışma 
yerinin temini için, bir program dahilinde, vergi dai
relerimizin modernize edilmeye başlanmış olması, ik
tidarımız döneminde genel bütçeden sağlanan ödenek
lerle 74 adet vergi dairesi yapılması; gene dönemimiz
de i)h'das edilen Katma Değer ̂  Vergisi Fonu ve Vergi 
idaresini Geliştirme Fonu ile gelir idaresiyle ilgili bi
na, taşıt, demirjhaş alımları, otomasyon, eğitim, uygu
lama, tanıtma, inceleme, yoklama gibi hizmetlerin 
ifasının bu fonlardan sağlanan kaynaklarla temin edil
miş olması; yine, vergi denetiminde çalışacak sözleş
meli personelin, gerek ücretleri, gerekse fazla mesai 
Ödemelerinin bu fonlardan karşılanması, iyi bir ge
lişme olarak görülmektedir. 

ıDeğerli milletvekilleri, bilindiği üzere, vergi dene
timi Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Teşkilatın
da görevli hesap uzmanları, Maliye müfettişleri, gelir 
kbntrölörleriyle, illerde defterdarlıklar emrinde gö
revli vergi kontrol memurları tarafından yürütülmek-
tedir. Sayıları yaklaşık 2 400 civarında olan bütün bu 
denetim elemanlarıyla, ülkemizdeki sayıları milyonla
ra varan vergi mükelleflerimizin etkin bir şekilde de
netlenmesinin ne derece güç olduğu ortadadır. Bu iti
barla, vergi incelemelerinin mümkün mertebe vergi 
kayıp ve kaçaklarının fazla olduğu sektörlere kanali-
ze edilecek olması, özellikle Gelir, Kurumlar ve Kat
ma Değer vergilerinde yoğun ve yaygın vergi deneti
mine gidilecek olması, vergi mükellefi olan vakıfların 
faaliyetlerinin etkin bir şekilde denetlenecek olması, 
yerinde bir karar olarak görülmektedir. 

Polisiye tedbirlerle vergi kayıp ve kaçağının ön
lenmesinin güçlüğü karşısında, Katma Değer Vergi
siyle otokontrol sağlanmış olması, yine belge almayı 
teşvik edici ve bu suretle vergi kaçağını önlemeye yö
nelik Vergi İadesi Hakkında kanunun uygulaması, 
ofokontrolü sağlayan bir diğer gelişmedir. Ayrıca, öde
me kaydedici cihaz kullanımıyla, belge düzenlemeye 
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işlerlik ve sürat kazandırılması, belge düzenleme alış
kanlığının giderek yaygınlaştırılması, özellikle çiftçi
lerin belge toplama ve düzenlemeye yönlendirilmesi 
konusundaki gayretler, vergi kayıp ve kaçağının aza
mî hadde indirilmesi hususunda önemli tespitlerimiz-
dii'. 

Değerli milletvekilleri, günümüzde beyan esasına 
dayanan Gelir, Kurumlar ve diğer vergi mükellefleri
nin milyonları bulması, mükellefler ile vergi idaresi 
arasında yoğun ve karmaşık vergi ilişkilerinin doğma
sına neden olmaktadır. Tamamen ihtisası, geniş teknik 
bilgiyi gerektiren bu ilişkiler zinciri içerisinde, bir ta
raftan mükellefler ile vergi idare*leri arasında daha 
ahenkli bir münasebetin kurulması, diğer taraftan Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının vergi denetimi konusun
daki ağır yükünün hafifletilmesi, Türk vergi sistemi
nin yozlaştırılmasına mani olmak üzere vergicilik ve 
işletmecilik sahasında güven ve ahlak unsurunun ge
lişmesini temin edebilmek için, mükellefle vergi ida
resi' arasında sağlam köprüler kurulması gerekmekte
dir. Bu köprünün ayakları mesabesinde olan Yeminli 
Malî Müşavirlik müessesîsi, 3239 sayılı Kanunun 13 
üncü maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
14*1 inci maddeyi takiben eklenen ek maddeyle, ku
ruluşun görev, çalışma ve denetim esasları, seçimle il
gili konuların Bakanlar Kurulunca belirleneceği hü
küm altına alınmış; sıra, köprünün kalan kısmının 
tamamlanmasına gelmiştir. 

CAFER TAYYAR SADİKLAR (Çanakkale) — 
Ne zaman tamamlanacak? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
KADÎR DEMİR (Devamla) — Mükellefle vergi 

idaresi arasında kurulacak köprünün gövdesi duru
munda olan serbest muhasebecilik ve serbest malî mü
şavirlik kanununun çıkarılması gerekmektedir. Ko
misyonda bütçe görüşmeleri esnasında, adı geçen ka
nunun 19*87 başlarında gündeme getirileceğinin Sa
yın Bakan tarafından ifade edilmiş olması memnuniyet 
verici bir gelişme olarak mütalaa edilmiştir. 

Bu duygular içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Bütçesinin bakanlığımıza, milletimize, devletimize ha
yırlı uğurlu olmasını diler, tekrar grulbum ve şahsım 
adına yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demir. 
Sayın Ünal Akkaya, buyurun efendim. 
Sayın Akkaya, 40 dakika süreniz var efendim. 
ANAP GRUBU ADINA ÜNAL AKKAYA (Ço

rum) — Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer mil-
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lefcvekilleri; Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına 
'hepinizi saygıyla selamlarken, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde benden önce konuşan arka
daşımın açıkladığı Maliye konusuna değinmeyerek, 
gümrük, tekel, çay işletmeleriyle, tasfiye işleri konu
sunda açıklamalarda bulunacağım. 

(Kalkınma planları ve yıllık programlarında yer 
alan ekonomik politikaların uygulayıcısı olan Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı, vergi ve bütçe idarelerinin eko
nomiyi düzenlemedeki aktif fonksiyonları dışında, dış 
ticaret rejim kararlarının tatbikatını da gümrük ida
resiyle yürütmektedir. Bu görev için gümrük idaresi 
10 gümrük başmüdürlüğü, 86 gümrük müdürlüğü, 37 
gümrük baş memurluğu, 57 gümrük idare memurluğu 
ve 52 pasaport kapısıyla teşkilatlanmış bulunmaktadır. 

Gümrük Vergisi; ithalde Alınan Katma Değer 
Vergisi ve Rıhtım R'esmi gibi, gümrük idarelerinde 
yapılan tahsilat 1985 yılında 746 milyar lira olup, bir 
evvelki yıla göre artış oranı yüzde lOil'dir. Ülke ge
nelinde 1985 yılında KıDV tahsilatının yüzde 35,7'si 
de gümrük idaresince gerçekleştirilmiştir. 

Ülke ekonomisinde ihracatın geliştirilmesi amacına 
paralel olarak, çı'kış işlemleri, ihracı istenen eşyadan 
numune alınmak suretiyle süratle gerçekleştirilmekte
dir. ,Bu amaca yönelik olarak haberleşme ağı kurul
muş, telef aks haberleşmesiyle günler ve haftalar, sa
atlere indirilmiştir. Gerçekleşen ihracatın, özellikle 
kıymetinin yüksek gösterilmesi suretiyle Hazine za
rarına sebep olunmaması için Merkez Bankası, Hazi
ne ve Dış^icaret Müsteşarlığı, İhracatçı Birlikleri, tGM 
ve Devlet Planlama Teşkilatınca sağlanan koordinas
yon, hükümetin koyduğu kuralları çiğneyen kötü ni
yetli kişilerle, dürüst mükelleflerin farklılaştırılmasında 
gerekli olumlu sonuçları elde etmiştir. 

Alınan idarî tedbirler ve sürdürülen denetimler 
'sebebiyle kötü -niyetli kişiler küçük çıkış kapılarına 
yönelmiş Ve Hazineyi zarara sokma çabalarını sürdür-
me'kteyseler de, haksız kazanç peşinde koşanlarla ve 
kaçakçılıkla mücadelede her türlü imkânı seferber 
öden Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bu kişilere imkân 
tanımamaktadır. Son yapılan kanun değişikliği ile de, 
ihracatta KDV iadesi belirli esaslara bağlanarak, Ha
zinenin riski ortadan kaldırılmıştır. 

Vatandaşlarımızın gümrükler ve gümrük işlemleri 
üzerindeki şikâyetleri dikkate alınarak, hükümetimiz
ce birtakım idarî tedbirler alınmıştır; bunları iftihar
la açıklayabiliriz. 

Sözle beyan esası, yazılı ihbar ve şüpheli şahıslar 
dışında herkese uygulanır hale gelmiş, yolcular güm-

23 12 * 1986 O : 1 

rük saha ve kapılarından süratle geçirilmeye başlan
mıştır. 

Getirilen eşyaların cinsleri maktu vergi listeleri 
içinde tutularak, kapılarda cins üzerine tartışmalar 
ortadan kaldırılmıştır. 

Kıymeti bilinmeyen eşyalardan ileri gelen uzun 
yazışma ve sorgular genelgeler ile asgariye indirilmiş, 
eşyanın çekilme süresi günlere ve bazı ahvalde saat
lere indirilmiş ve istenen belgelerle örnek sayıları azal
tılmıştır. 
26 Mart 1985 tarihinde hükümetimizin aldığı bir 

kararla, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın güm
rüklerim izdeki mağazalardan vergisiz alışveriş etme
leri imkânı getirilmiş, uygulaması 26 Nisan 1985 ta
rihinde mevcut mağazalarda başlatılmıştır. Yetkilerin 
bir kısmı mahallinde kullandırılarak zaman süreci kı
saltılmıştır. 

Teleks, telefon ve telsiz ağı genişletilerek işlemle
re sürat kazandırılması yanında, telefaks ile haberleş
me ağı giderek yaygınlaştırılmış, posta yolu ile 10 -
30 gün arasında süren haberleşme süresi dakikalara 
indirilmiştir. 

Medenî bir insanın günün modern ve teknolojik ge
lişmelerine uygun ve sosyal yaşantısı gereği lüzumlu 
olan eşyaları, zatî eşya kavramı içerisinde mütalaa 
edilerek, zatî eşya listeleri yeniden düzenlenmiş ve 
oluşan yeni ihtiyaçlara uygun olarak gerekli değişikli
ğe tabi tutulmuştur. Yolculara yeni haklar tanınmış 
ve hediyelik eşya muafiyet sınırı yükseltilmiştir. 

Bakanlığımızca alınan tedbirlerle gümrük kapıla
rında yolcuların beklemesi önlenmiş ve eşya ithaline 
hız kazandırılmıştır. ;Bu çalışmalar ve alınan tedbirler
le, kamu işlemlerinin yavaş yürümesi nedeniyle ortaya 
çıkan rüşvetin ortadan kaldırılması sağlanmıştır. 

Gümrük idaresinde görevli memurların içinde bu
lundukları sosyal ve ekonomik sıkıntılardan kurtarıl
maları ve etkin ve verimli çalışmalarının sağlanması 
için, giderek artan sayıda lojman tahsisi gerçekleştiril
miş olup, 1986 yılı sonunda özellikle hudut kapjların-
daki personelin lojman ihtiyacı tümüyle karşılanmış 
olacaktır. 

Özellikle ülke güvenliği açısından büyük önem arz 
eden ve çoğu yoğun iş hacmi olan gümrük kapıları 
başta olmak üzere, yönetici durumunda bulunan per
sonele bugüne ka'dar verilmemiş olan ve Gümrük Ka
nununun uygulamasından doğan fondan olmak üze
re, büyük boyutlu ek ödemeler sağlanmıştır. 

'Bakanlığımızda, kaçakçılık ile mücadele gibi konu-
f larda görev yapan personelin en iyi şekilde yetişerek 
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hizmette ve .kaçakçılıkla mücadelede etkin bir duru
ma getirilmelerinii terriinen, eğitim ve yetiştirme kurs
larına büyük bir ağırlık verilmiş ve bir yılı kapsaya
cak nitelikte çeşitli kurslar planlanarak uygulamaya 
konulmuş olup, bu uygulama halen devam etmekte
dir. 

Maliye kursuna gümrük idaresinden memurlar 
alınmış, atama ve yükselmeler sınava bağlanmış ve 
yer değiştirmede rotasyon esası getirilerek, memurla
rın mahallileşmesinin önüne geçilmiştir. 

Eğitime yönelik çalışmalar arasında kamuoyu da, 
basın ve TRT aracılığıyla konuya duyarlı hale getiri
lerek, rüşvet olayının tek yönlü olmadığının bilincine 
eriştirmek ve toplumda daha saygın bir gümrük ida
resi yaratma hususu da çalışmalar arasında yer al
maktadır. 

Ayrıca, uluslararası kuruluşların kaçakçılık ve 
'özellikle narkotikle ilgili kurs, eğitim ve teknik yar
dım imkânlarından azamî derecede yararlanılmakta
dır. 

'Dünya Bankasından limanların rehabilitasyonu 
projesinden, gümrük kapıları ve limanlarında TIR ve 
konlteynırları açmadan röntgen cihazlarıyla ışınlama 
ve muayene edebilme cihazları alabilmesi için 10 mil
yon dolarlık çok uzun vadeli ve düşük faizli kredi alın
mıştır. 

Yabancı dil bilen eleman yokluğu nedeniyle 58 ki
şi, Amerika Birleşik Devletleri Gümrük idaresince 
masrafları karşılanmak üzere, bir yıllık İngilizce kur
suna gönderilmiştir. 

Şimdi de, üzerinde önemle durduğumuz gümrük 
hattı dışı eşya mağazaları konusunda birkaç söz söy
lemek istiyorum. 

Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından sıfır 
-gümrüklü alışveriş konusundaki kararımız bir reform 
niteliğindedir. Küçük çapta yaratacağı istihdam, dö
vizli cirodaki kâr marjının ülkeye kaydırılması ve 
bunun «ağlayacağı Ku»uımılaır Vergisi hâsılatı artışı 
yanında, işç illerimizin çoğu problemi de çözülmüş 
olacaktır. Vergisiz satış mağazaları, ilk defa uygu-
ilamasrna geçilen «yap - işlet - devret» metoduyla ya
pılacaktır. Bu modelde yatnrıımlaır -tüm altyapı da da-
hıiıl olmak üzere- devlete 'beş kuruş yüklemeden işle
ticiler tarafından gerçekleştirilecektir. Bu mağaza
ların bittirilerek açılması, işçilerimizin -Batı ülkeleri 
de dahil- yollarda gördükleri fena muamelelerin bir 
an evvel sona erdirilmesini temin edecektir. 

Bu açıkladığım iyileştllrmeter sonucu, gözle görü
lür neticeler alınmıştır. En önemlisii, büyük bir öz-
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temle yurda gelen yurt dışında çalışan vatandaşları
mızın, Kapıkule'de saatlerce ve bazan günlerce bek
ledikleri hafızalardan silinmemiştir. 'Bugün ise, tek 
hat sistemiyle işçimiz, arabasından çıkmadan, pasa
port ve triptik- istemierini yaptırdıktan sonra, gene 
arabasını terk etmeden, gümrük idaresine sözle be
yanda bulunarak; eğer alışveriş yapmayacaksa, en 
çok yarım saat içerisinde gümrük sahasını terk et
mektedir, Genelılıikle, sadece zarurî eşyaları ve ya
kınlarına getirdikleri hediyelerden oluşan bir bagajı 
alan vatandaşlarımız, süratle yurt içine dağıtmakta
dır. Sözlü beyanda vatandaşilaırımızın büyük çoğun
luğu, hiçbir şeyleri olmadığını beyan etmektedirler. 
Zira, ülkemizde her şey bolca bulunmakta olup, is
terlerse güımırük hattındaki mağazalardan alışveriş 
imkânları da mevcuttur. Tüm bu güzellikler, dünya 
kamuoyunun gözünden de kaçmamıştır. Gazetelerde 
de okuduğumuz gibi, Kapıkule gümrük kapısı, dün
yada dik sıralarda yer aıîmaktadıır. Araştırma, Al
manlar tarafından yapılmıştır. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; şimdi de 
Tekel İşletmeleriyle Çay İşletmeleri Genel Müdür
lüklerinden bahsedeceğim : 

Teşel (işletmeleri, maılumunuz olduğu üzere, 
11.4.1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname le kamu iktisadî kurulu statüsüne dönüştü
rülmüştür. Genel müdürlüğün yurt dışında iki adet 
ortaklığı vardır. Bunlar, Kıbrıs Türk Tütün Endüst
risi! Limıited Şirketi ve İsviçre'de faaliyet gösteren 
Tabac Türk Anonim Şirketidir. 

Tütün sektörü ile ilgili ayrıntıilı konuşmayı ben
den sonra hitap edecek arkadaşım yapacağı için, b'j 
konuyu geçiyorum. 

Sigara üretimini 7 fabrika yapmakta, 5 sigara 
fabrikası inşaatı devam etmektedir. Bu fabrikalar
dan 13 cins filtreli sigara, 6 cins filtresiz sigara, 4 
cins puro vesaike üretim yapılmaktadır. Tüketici ta
lepleri göz önünde bulundurularak, ithal edilen si
garadan 1935 yılında 33 milyar, 1986 yılında 65 mil
yar kazanç, Konut Fonu'na temin edilmiştir. 

İçki sektöründe memleketlimizde 18 fabrika ve 
bunlara bağlı 7 şarap evinde, çeşitli isimler altında 
içkıi üretilmektedir. Toplam içki üreten tesislerimizin 
kapasitesi, tahminî 180 milyon litre olup; üretlim 100 
milyon litre civarındadır. Hiçbir mamulün kifayetsiz-
iliği söz konusu değildir. Üretilen mamullerin kalite
sine ve ambalajlarına büyük önem verilmektediir. 
İçkilerimizin, iç piyasalarda oiîduğu gibi, dış pazar
larda da aranan bir meta halinde olması ve şarap -
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Harımızın altın ve gümüş madalya alması, bizim için 
iftihar vesilesidir. 

Bira konusunda, fabrikalarımızı modemıize etmek 
ve kalitesini Avrupa standartlarına çıkarmak için yo
ğun çalışmlaar yapılımaktadur. Bu konuda bir Batı 
Alman firması ile 'işbirliğine gidilmiş; Yozgat Bira 
Fabrikasında ön çalışmalar başlamıştır. 

Çeşitli içki ımıamullılerii hammaddesi olarak üreti
ciden, kuru üzüm, arpa, şerbetçiatu, anason, ardıç, 
çiılak, ahududu, kayısı ıgilbi maddeler satın alınmak
ta ve üreticilere 13-14 milyar liralık bir ödemede bu
lunulmaktadır. Bu ürünlerin fiyat artışları dikkatle 
takip edilmiş; üzümde yüzde 45-67, anasonda yüz
de 167 fiyat artışı temlin edilmiştir, 

'Kıymetli milletvekilleri, :tuz sektörüne gelince : 
Memleketimizde 2 'deniz tuzlası, 3 göl, 6 kaya ve 38 

, kaynak tuzlası 'olmak üzere ceman, 49 tuzla 'bulun
maktadır. Tuz rezervi yönünden oldukça şansilı 'bir 
yapıya sahip bulunmaktayız. Bu tuzlalar, iyi ve ras
yonel bir şekilde işletillmektedir. Satışların, 'bilhassa 
büyük tuzlalardan, herhangi 'bir kontenjana ve tah
sise bağlı kalmaksızın, serbestçe yapıldığı görüknek-
tedir. 'Özel firmalar yanında, Tekel de paketli sofra 
tuzu ve iyotlu tuz üretimi yapıp satmaktadır. 

Ayrıca, Şereflikoçhisar hudutlarında faaliyet gös
teren 30 hin ton/yıl kapasiteli rafine tuz fabrikası 
inşaatı üretim safhasına geçmek üzeredir. Bu fabri
kanın devreye girmesi, ince tuz üretimini daha da 
artıracaktır. 

Değerli milletvekilleri, Tekel İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünce üretilen mamuller, 'bütün yurt sathı
na 43 başmüdürlük, 213 müdürlük, 454 memuriluk, 
185 satış deposu ve 11 satış mağazası ile toplam 906 
satış ünıitesiyle ürüttülımektedir. Gümrük çıkış kapıla
rında 35 adet gümrük satış mağazası hizmet vermek
tedir. Yurt içi satışlarda ayrıca 176 bin bayi hizmet 
vermektedir. Böylece üreticiye ve tüketiciye fayda 
sağlamanın ve hizmet vermenin yanında, belli sevi
yelere ulaşan istihdam imkânı da yaratılmıştır. 

Tekel tşıletmeleri Genel Müdürlüğünün, açıkladı
ğım faaliyetlerinden dolayı, gayri safi millî hâsılaya 
katkısı 577 milyar lira civarındadır. Bu faaliyetleri 
nedenliyle 1986 yılında 272 milyar civarında ek ver
gi, 62 milyar civarında KDV, 48 milyar civarında 
Savunma Destekleme Fonu, 1,5 milyar civarında 
Deprem Fonu, 65 milyar civarında Toplu Konut 
Fonu, 14 milyar İra Kurumlar Vergisi olmak üze
re, ceman 462,5 milyar lira kaynak yaratacaktır. 

İstihdam yönünden de 6 196 memur, 19 sözleş
meli personel, 37 892 daimi işçi, 38 000 geçici işçi ol
mak üzere 82 107 kişiye iş imkânı yaratmakta, buna 
176 bin bayi ve 400 bin üretici aileyi de ilave edersek, 
658 bin civarında aileye geçim imkânı sağladığını gö
rürüz. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; merkezi Ri
ze'de bulunan Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü 1973 
yılında kurulmuş, çay üretimi 1984 yılına kadar dev
let tekelinde iken, 4.12.1984 tarih ve 3092 sayılı Yasa 
ile çay tekeli kaldırılmış, böylece 1985 yılımdan itiba
ren yaş çay yaprağı alımı, işlemesi ve kuru çay satışı 
hususunda özel sektöre de imkân tanınmışta-, özel 
sektörün devreye girmesi Çay - Kur'u daha da dik
katli, rantabl ve verimli çalışmaya itmiştir. 

Alınan yeni tedbirlerle, diğer yıllara nazaran ça
yın kalitesinde, ambalajlarında ve satışlarında bir iyi
leştirme yapılmıştır. Çay üretimi yapılan saha ve gün
lük yaş çay işleme kapasitesi yeniden tespilt edildiği 
içlin, üretilen yaş çay yaprağının tamamı, herhangi bir 
imhaya sebebiyet verilmeden işlenmektedir. Çay im
hası gibi bir sorun kalmamıştır, ileriki yıllarda da olma
yacaktır. 

Yaş çay yaprağı fiyatı tespit edilirken ekonomik 
ve istikrar tedbirleri, üretici maliyetleri, enflasyon hızı, 
alternatif tarım ürünleri fiyatları ile üreticinin emeği 
ön planda tutulmuş, büyük bir dikkat ve itina göste
rilmiştir. Yaş çay paralarının ödenme süresi geçmiş 
yıllara göre kısaltılmış, hükümetimiz döneminde en 
geç müteakip yılın ilk 2 - 3 ayında bitirilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Akkaya, biraz çabuk olursa
nız arkadaşınıza da süre kalacak, lütfen efendim. 

ÜNAL AKKAYA (Devamla) — Dikkat ediyorum 
Sayın Başkan. 

Çayın paketlemesi konusundaki boşluk, kurumun 
Batı Almanya'dan ithal etmekte olduğu çay paketle
me makineleri ile telafi edilecektJir. 

Çay işletmeciliği konusunda özel sektör henüz yeni 
olduğu için bir kısım problemleri olmuştur. Bu prob
lemlerin zaman içerisinde düzeleceği ve memleketi-
mliz çaycılığına ve çay üreticisine yararlı hizmetler 
vereceği inancındayız. 

Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü son üç yılda 
önemli merhaleler katetmiştir. Fabrikalarda alınan 
teknik yöntemle kuru çaydaki toz ve lifler ayıklan
makta, ambalajlar yeniden gözden geçirilm'ekte, stan
darda uygun hale getirilmektedir. Çay satışları 1986 
yılından itibaren özel toptancılar elliyle yapılmaya baş
lanmış, böylece yeni bir iş sahası ve istihdam imkânı 
yaratılmıştır. 
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Çayda verimi artırmak ve kaliteyi yükseltmek için, 
üreticinin aydınlatıilması yanında, cüzi fiyatlarla çelik 
fide verilmesi de başlamış ve devam etmektedir. Çay -
Kur tarafından üreticilere 1982 yılında 1 500 adet, 
1984 yılında 6 bin adet, 1985 yılında 30 bin aldet, 1986 
yılında da 100 bin adet çelik fide dağıtılmıştır. 

Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü yatırımları, da
ha ziyade mevcut işletmeleri modlernize etmeye, üretim 
masraflarını asgariye indirmeye ve mamul kaliteislin'in 
iyileştirilmesine yöneliktir. Bütün bu yatırımlar da öz 
kaynaklardan finanse edilmektedir. Bütün bu işler 
de, 38 blin civarında personeli ile 202 bin üretici aileyi 
de ilave edersek, 240 bin aileye geçim kaynağı yarat
maktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son olarak 
16.5.1984 tarih ve 3007 Sayılı Kanunla kurulmuş bu
lunan Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünden bahsedeceğim. 

1985 yılında faaliyete geçen işletme müdürlükle
rine 1986 yılında İzmir ilave edilmiş ve ayrıca Anka
ra, İzmit, istanbul, Edirne, İzmir perakende satış ma
ğazaları faalyete geçmiştir. Ambarlarda bulunan çok 
miktarda malzeme bu satış mağazalarında tasfiyeye 
talb'i tutulmuştur. Ambarlarda bekleyen ve perakende 
olarak satışında yarar bulunmayan birtakım eşyanın 
da, açık artırma suretiyle satışı yapılması için Anka
ra'da 11.11.1986 tarihinde bir teşhir ve açık artırma 
salonu açılmıştır. Kasım 1986 ayı sonuna kadar yürü
tülen tasfiye faaliyetleri sonucu, yaklaşık 278 bin met
reküp hacminde eşya ile 59 365 aidet vasıta tasfiyeye 
taJb'i tutulmuş ve ambar hizmetleriyle birlikte 46,5 mil
yar lira gelir temin edilmiştir. Bu meblağın 10 miyar 
liralık bölümü, genel müdürlüğün kurulduğu tarihe 
kadar gümrük ve diğer kuruluşlar marifetiyle ekle 
edlilmiştir. Bu müdürlüğün hizmetlerinin biraz daha 
süratlendirilmesi, bunun için de yeni kadroların ihdas 
edilmesi ve personele lojman, servis gibi sosyal imkân
lar temin edilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Kıymetli mıilletvekilileri, bir hatıramı naklederek 
sözlerime sön vereceğim. 

İki ay kadar önce gittiğimiz Belçika'da Büyükelçi 
Sayın Osman Oloay şu hatırayı naklettiler: «Bugünün 
kıymetini biliniz. 12 Eylül 1980 öncesi bir tarihte el-, 
Çil'ilk mensupları ellerindeki çekıin karşılığı olmatdığım 
beyan ile karşıma geldiler ve bankaların istihza ile, 
inşallalh Tlürk hükümeti de bir gün borçlarını ödeye
cek duruma gelir, «şu anda çekinizi Sayın Büyükelçi 
kefaleten imzalarsa öderiz dediklerini naklettiler.» 

70 sent konusunu anlatan kıymetti arkadaşımın 
kulaklarının çınlamasını teminen, Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı Bütçeslinin memleketimize, milletimize ve 
Bakanlığımıza hayırlı olmasını temenni eder, Sayın 
Bakanın şahsında bütün Bakanlığın mensuplarına, 
'bağlı kuruluşlar ve personelline üstün çalışma ve gay
retleriyle, başarılarından dolayı teşekkür eder, saygı
lar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akkaya. 
Muhterem milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak 

üzereldir, grupları adına konuşmak üzere olan bir ar-
kaJdaşıimız kalmıştır. Onun süresi doluncaya kadar 
müzakerelerin devamını oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ANAP Grubu adına buyurun Sayın Çınar. 
Sayın Çınar, 10 dakika süreniz vardır. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET TİMUR ÇI
NAR (Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yemek öncesi bu konuşmaya talihsiz bir konuşma di
yeceğim, çünkü buralda muhalefetten az arkadaşları
mızı görüyorum; Tekel'le ilgili çıkarılmış olan yasa 
hakkında, herhalde geçmiş süre içinde tam manası ile 
anl'aşılamaıdığı için, bu konuyu bir kez daha sayın mil
letvekilli arkadaşlarınla nakletmek isterim. 

Heplinıizin bildiği gilbi, Yüce Meclisimizde 1177 Sa
yılı Tekel Kanununun bazı maddelerinde değişiklik ya
parak, Sayın Bakanlar Kurulumuza bu değişiklik 
önergeisüyle bu maddelerin değişmesini sağladık ve 20 
Ağustos 1986 tarihinde Resmî Gazetede bu kanunun 
'değişen bu maddeleri yayınlanarak yürürlüğe girmiş 
^bulunmaktadır. Her nedense, bu kanunun çıktığı ak
şam bazı milletvekili arkadaşlarımız tarafından, ka-_ 
nunun bu maddeleri üzerinde ciddî görüşme yapıl
madığı söylenmişti. Biz, grubumuz olarak bu kanaatte 
değiliz; zira o gün bu Mecliste, tütünle ilgili bir Mec
lis araştırması müzakeresi açılmış, bu konuda muha
lefet partisi sözcüleri grupları adına ve şahısları adına 
fikirlerinli, görüşlerini beyan etmişlerdi. Dolayısıyla bu 
madde üzerindeki tartışmalar o gün yapılmış ve tabiî 
bu bir taktik meselesidir, gece yarısı da bu 5 madde
lik değişiklik önergesi tarafımızdan Meclis Başkan
lığına sunulmuş ve bu maddeler değiştirilmiştir. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Ömrünüz taktikle geçti. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Biz bu 
fk'anunu normal şekilde getirmek istedik; fakat duy
duk ki, muhalefet grubu mensubu arkadaşlarımız bu 
maddelerin üzerinde yüzlerce, hatta bin denilen öner
geler hazırlamışlar. Bu önergelerin, tabiî takdir eder
diniz ki, Meclis yasama yılı sonu itibarıyla görüşül
mesi mümkün olmayacağı ve biz de tütün üreticimi-
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zi bekletemeyeceğimiz için, tütün üreticimizin lehine 
yaptığımız bu değişiklikleri bir an evvel kendilerine 
yetiştirebilmek içlin uygulamaya koyduk. Bu madde
ler 20, 21, 38, 41 ve 43 üncü maddelerdi. 

Sayın Başkanım, bu maddeleri tekrar söylemek
te yarar görüyorum; ileride bu kürsüden bu maddeler 
tekrar anlatılacaktır; çünkü arkadaşlarımızın bu yo
rum tarzlarında farklılıklar var. 

20 inci madde dikim alanlarıyla ilgilidir, 21 inci 
madde piyasa açılışlarıyla ilgilidir, 38 inci madde ki 
en çok gürültü koparılan madde, Tekel İşletmelerinin 
sigara imal etme monopolünün kaldırılması maddesi
dir. 41 inci madde, bayilerin beyanname verme mad
desi, 43 üncü madde ise, sigara kâğıdı ithaliyle ilgili 
maddedir. 

Burada, vatandaş nezdinde büyük yanlış yorumlara 
sebep olunan ve yanlış düşüncellere şevke d ilen 38 inci 
maddeyi biraz açmak istiyorum. 1177 sayılı Kanunun 
38 inci maddesi şöyle der: Türkiye'de sigara imali sa
dece ve sadece Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 
a'itüir, onun monopolündedir. Biz ne getirdik? Biz 
maddeyi şöyle değiştirdik : Türkiye'de yerli ve yalbancı 
şirketlerin müracaatları ve Bakanlar Kurulu kararıy
la; ancak, Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün iş
tirakiyle sigara üretimi ne izin verilebilir, üretim ya
pabilirler dedik. Yani buradaki amacımız, Tekeli or
tadan kaldırmak değil, bilakis Tekelin yeni, zamanında 
yapılmış politik yatırımlardan dolayı elimizde halen 
depo olarak kullandığımız 5 sigara fabrikasını, o gün
lerde, doğmamış yetimin hakkı Vardır, dediğimiz bu 
yatırımlarda, acaba bu binaları depo olarak değil de, 
sigara fabrikası olarak nasıl kullanabiliriz, ya da bu
nu nasıl üretime geçirebiliriz; 1975, 1976 ve 1977 yıl
larında yapılmış milyarlık yatırımlar acalba nasıl Türk 
Milletinin millî gelirine, millî ekonomimize katkıda 
bulunabilir, diye düşünerek 38 inci maddeye el attık. 

Akhisar'da bir sigara fabrikamız var, sanki yet
miyormuş gibi, İzmir'de de sigara fabrikası olmasına 
rağmen, Çiğli'de bir fabrika daha kurulmuş. Sam
sun'da bir tane, Diyarbakır'da bir tane, Erzurum - Pa
sinler'de bir tane; bunların hesabını herhaled gün gel
diği zaman, o günkü yetkililerin vereceğini zannedi
yorum. 

Bizim bu konudaki iyi niyetimiz şudur: Tekelin 
'bunları işletemsi maddeten mümkün değil; çünkü, üre
teceği sigara yerli sigara olacağı için, dünya monopo
lünde ihracatı söAonusu olmadığına göre, «Acalba 
yerli ve yabancı şirketler bu işlerde - çünkü biz ser
best liberal ekonomiyi de savunduğumuz için parti 
olarak - acaba yatırımlarını yabancı sermaye olarak 

getirdiklerinde, Tekel işbirliğiyle bu işler yürür mü?» 
diye düşünülüp getirilmiş bir maddedir. Kaldı ki ka
nun aynen; «Yerli ve yabancı şirketler Türkiye'de si
gara üretmek istedikleri takdirde, talep ettikleri tak
dirde, müracaat ettikleri takdirde, Tekel İşletmeleri 
ortaklığı kaydı şartıyla...» diyor. Ama siz burada, biz 
bu maddede sigara üretimi monopolünü kaldırdık di
ye, kalktınız, «Bunlar Tekeli kaldırdı» dediniz. İşin 
"buradaki politik oyununu bu açıdan gayet güzel de
ğerlendirdiniz, fakat şimdi vatandaşın karşısına çıkıp 
da Tekelin kalkmadığını, gayet güzel alımlar yaptığı
nı, Ege'de yüzde 53 oranında, 114 bin ton tahmini re
koltede; bu miktarı da yazdım, rakamı okumak isti
yorum... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Yabancı tekeli nasıl getirdiğinizi anlatın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — 63 700 

tonunun şu anda mubayaa edildiğini, alışverişinin bit
tiğini ifade etmek istiyorum. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Yabancı tekeli nasıl getirdiğinizi de anlattın. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin. 
MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Sayın 

Tayyar Sadıklar, müsaade ederseniz, Sayın Sümer 
Oral da tütün konusuna hiç değinmediğine göre, zan
nediyorum ki, EgeMe tütün işleri iyidir efendim. 

Şimdi bakın, bu konuda 38 inci maddeyi bu şekil
de değiştirdik ve Tekelin kalkmadığının vatandaşa şu 
icraatımızla da ispat etmiş bulunmaktayız: Alımlar 
gayet iyi gidiyor. Tüccarın .bu seneki iştahsızlığı, dı
şarıdaki alıcı ile doğru orantılıdır. Biz, kimseye bas
kı yapmayız; ama, bir - şeyi vatandaşımıza gayet iyi 
açıklamak zorundayız; Tekel İstetmeleri Genel Mü
dürlüğü, Türkiye'de en son yaprak tütüne kadar malı 
üreticiden .alacaktır, parasını peşin ödeyecektir. Bu
nun hesaplan, kitapları yapılmıştır. Tekel Genel Mü
dürlüğünden yetkili arkadaşlarımız bu konuda iki se
nedir uygulamalar yapmaktadırlar. 

•Biz, kaliteli tütün yetiştirilmesi için, üreticinin yön-
lendiriîmesıinde Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile 
işbirliği yapıyoruz. Bölgelerimizde tütünün daha ka
liteli, (A) grad tabir ettiğimiz ihraç tütünün, kaliteli 
tütünün yetiştirilmesinde özen gösterilmesi için gerekli 
olan bütün işlemler - Tekel Genel Müdürlüğümüz baş
ta olmak üzere - bütün yetkililerce gayet iyi ve gayet 
hassas bir şekilde incelenmektedir. Bu konuyu huzur
larınızda bir kez daha söylemek istiyorum. 

Ayrıca, getirdiğimiz grad sistemi ile, bakınız onu 
da söyleyeyim; geçen seneki rekoltede yüzde 33 (A) 
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grad mubayaası yapılmışken, bu sene yüzde 40 mer-
ıteböierinde (A) grad alınacaktır ve bu kırsal alanlar
daki tütün dikimini, bizim getirdiğimiz ve iki senedir 
uygulaidığımız tütün politikası ile (A,) gr'ada sevk et
tiğimiz üretici, balkınız onu da sizle söyleyeyim; 1983 
senesinde yüzde 16 taban araziye tütün dikerken, 1986 
'senesinde - aşağı yukarı yüzde yüz oranımda uygula-
mada bir iyileşme gösteren bir rakam ortaya çıkmak
tadır - talban arazide tütün dikimini yüzde 8 oranına 
düşürmüşlCür. 

Talbiî bu konuda, Tekel Genel Müdürlüğünün uy
guladığı (A) grad, (B) grad ve kapa tütün fiyatları ile 
tütün kalitesini iyileştirmek bizim ana hedefimiz ola
caktır. Onun için bu sene (A) graid fiyatlarını yüksek 
tuttuk, (B) grad. geçen seneye göre gayet iyidir, kapa 
•için de zaten bizim hiç kimseye bir tacizimiz sözko-
nuısu değildir. 

Şunu açıkça belirtmek-istiyorum : iyi kaliteli tü
tün yetiştiren tütün üreticisi bizden memnundur. Bu
nu açık açık beyan etmek zorundayım. Tabiî, kalite
siz tütün yetiştiren üreticimiz, kendisi eğer bu tütün 
işini bilmiyorsa, başka' mahsule yönelmelidir. Taban 
arazilisi kuvvetliyse, başka çift mahsule gitmelidir. Biz, 
onun için gerekli olan teşviklerin de, bölgelerimizdeki 
tarım il müdürlükleri ve bakanlık vasıtasıyla yapılma
sını da önerdiifc; yapılmaktadır. Ancak biz, kalitesiz 
tütünlerin, bu memlekette'ilki senedir Çiğli meydanın -
da yaktığımız 35 bin ton miktarındaki un çuvalına 
dönmüş, hiçbir işe yaramayan; ama zamanında des
tekleme alımları ya da çok seçim olduğu için belki 
politik maksatla, üreticimin elinde kalmasın diye, oy 
alalım kaygısı ile alınmış olan tütünlerin üstüne, dev
letin, bizlerin verdiği, milletin verdiği vergi ile, mazot 
ve gaz dökerek yaktık. Bu çok acıdır. Bunu, buradan 
ıbir iş yapmış olarak beyan etmek istemiyorum; ama o 
tütünler yanarken, hangi akla hizmet o tütünlerin öyle 
teşvik edilerek, hangi tütün politikalarının neticesinde 
bu tütünlerin mubayaa edildiğini anlamak mümkün 
değildir. 

B/izim gayemiz, bu memlekette (A) grad kaliteli 
tütün yetiştirmek suretiyle... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Yabancı sigara ithal ederseniz talbiî kullanamazısınız. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Sadıklar, lütfen efen
dim... 

Devam edin, Sayın Çınar. 
MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — ... Dün

yadaki şark tipi tütün ismini Türk tipi tütüne çevir
mektir ve bunda başarılı olacağımız kanaatindeyiz. 
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îşte italya, işte Yugoslavya, işte Yunanistan; bu işte 
'bizim kadar hassas değillerdir. 

Tekel Genel Müdürlüğümüzün bastırmış olduğu 
matbu evraklar var; bunları görmıüşisünüzdür, bunlaria 
'tütün üreticisi eğitilmektedir. Bakınız, Türk tütüncü
lüğünün ölmesi de mümkün değildir. 

Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz; ben size 
bir şeyi daha söylemek istiyorum - mutlaka biliyor
sunuz, ilgilenenler için bir şey söylemiyorum ama -
yüzde 5 ila yüzde 15 oranında Virjinya tipi tütüne pa
çal yapılmaktadır; Şark tipi tütün. Bu tütün, seneleridir 
bu memleketten alınır; Şark bölgesinden, Ortadoğu-
dan alınır, Virjinya tipi tütünün içine karıştırılır. Şim
di, «Türk tütüncülüğü ölüyor» demek için, ilk önce 
'bu noktadan hareket etmek lazım. Aksi takdirde, niye 
Batıdaki büyük tröstler, imalatçılar, Virjinya tipi tü
tünden sigara yapılır ise, benim tütünümü alıyordu? 
Niye almak zorumda kalmış? Hâlâ ihtiyacı var. Çün
kü sigarayı bu şekilde ürettiğimde, benim Şark tipi 
Itütünülm, sigaraya nefaset, leziz tat ve birtakım aroma 
verdiği için, artık Amerikalının da Virjinya tipi tütün
den sigara üretmesi ve satması mümkün değildir, ya
bancı şirketlerin de mümkün değildir, benim tütünümü 
dmieoburî alacaktır. Biz buna dayanarak, yalnız bu
nu alacaktır diye, üreticiyi kalitesiz tütün yetiştirme
ye sevk ettiremeyiz. Dolayısıyla, kıraç arazide tütünü 
teş'vik ettik, grad sistemine geçtik, «tyi mala iyi para»; 
sloganımız da buldur; bunda belli bir noktaya geldik. 
Bugüne kadar yapılmış olan Tekerin alımlarında fi
yat ortalaması 1 451 liradır. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Nerede bu? 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Ege 
Bölgesindeki rakamı söylüyorum. Not alınız efendim, 
sonra tartışırız, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; biraz da yemekte 
tartışırsınız. 

Devam buyurun Sayın Çınar. 
MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Anla

yışınıza teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Bu, geçen 1985 senesinde 778 liraydı. Yani bu 

sene ortalama fiyatta, yüzde 95 oranında bir artış var. 
Tüccarın da 1 646 lira civarında ortalaması vardır. 

Şunu söylemek istiyorum : Hiç de öyle, bundan 
önceki aylarda söylendiği gibi, ne Türk tütüncüsünü 
ıbu hükümet dışlamıştır, ne de, o bimbir meşakkatle 
gece - gündüz ailesiyle birlikte çalışan (gündüzleri 
pek çalışmazlar; dizerler, ama buna rağmen söyle
mek istiyorum) bu kadar zahmetli ürünü yetiştirerek, 
üreterek kendilerine gelir temin eden tütüncümüzü, 
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biz 50 tane tüccarın kucağına itmeyiz. 3 milyon inşam 
itgiîehfdlifen bir konuda, takdir edersiniz iki, 50 tane 
tüccar, bizim için sözkonusu olamaz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Yabancıların kucağına... 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Ve bu
rada övünerek bir şeyi daha belirtmek istiyorum; 
bize gelen haberler şudur: Tekel, tütüncülüğü tüccar 
gibi yapmaya başlamıştır. Bizim seçim bölgelerimde, 
Türk totünûüsüine - seçim .öncesinde ve seçim sonra
sında - söylediğimiz söz şudur: Tekel basiretli bir 
tüccar gibi çalışmalıdır. 3 senede uygulanan ekono
mik model... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Peki 
Sayın Başikanım, müsamahanıza sığındım. 

BAŞKAN — Estağfurullah, hakkınızı kullanıyor
sunuz. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Teşek
kür ederim efendim, sağolun. 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Konuş, nasıl 
dl'sa kimse yok. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Olsun 
efendim; Başkana saygılı olmamız lazım. 

Biz, bu konuda gerekli olan bütün tedbirleri al
dık. Tekel Genel Müdürlüğümüz bu konuda gayet 
başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Sayın Bakanımız 
konuyla çok yakından ilgilidir. En son Akhisar'da 
yaptığımız bir inceleme esnasında da, bunu vatanda
şın hareketlerinden görmüş bulunmaktayız. 

Burada bir hususu belirterek sözlerimi tamamla
mak istiyorum: Biz tütün üreticisinin; ama kaliteli 
tütün üreticisinin, daima yanında olacağız. Onunla 
ilgili, onun geliştirilmesinde ve ürününün değerlendiril
mesinde faydalı olacak eksperlerin, İstanbul'da değil, 
Akhisar'da açılacak eksper okulunda yetiştirilmesi 
taahhüdünde bulunduk, bunun girişimleri içindeyiz. 
Tütün üreticisinin derdini ve bu işi nasıl meşakkatle 
yaptığını yakinen görmesi, tabiî ki eksperin eğitimliyle 
de doğru orantılıdır. Dolayısıyla, tütün eksperleri, 
tütün üretilen merkezlerde yetinmelidir ki, elini vic
danına koyduğu zaman, terazi ne devlete, ne üreti
ciye kaymasın. Hakkaniyetle bu işi yapabilmek için, 
dksper okulunun eğitimle ilgli bölümünü daha da 
takviye edeceğiz ve bu konuda girişimler devam et
mektedir. 
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Ben, bu konuyla ilgili sözlerimi burada bitirmek is
tiyorum; ancak, tütünle ilgli söylenen çok şeyler oldu 
bu kürsülerden, basından ve her türlü yayın organın
dan; ancak hiçbirisinin aslı faslı olmadığı, dolayısıyla 
kaliteli tütün üreticisinin, iyi tütüncülük yapan üreti
cinin, uyguladığımız modelden memnun olduğunu 
ve bu konuda da, Tekel Genel Müdürlüğünün hassa
siyetini, telgraflarla dile getirmektedirler. Doğru Yol 
Partisi Sözcüsü Sayın Sümer Oral ağabeyimiz de bu
rada tütünden bahsetmediğüııe göre, zannediyorum ki, 
herhalde isterimiz de iyidir hamdolsun. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Hiç köye gitmediniz mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Sayın 

Başkanım, müsaade ederseniz, Sayın Barış Çan'ın 
belirttiği konuyla ilgili bir hususu şu cümlemle tamam
lamak istiyorum. 

Sayın Barış Can kardeşimiz dediler ki, «Kapalı ka
pılar ardında bazı oyunlar oynanıyor. En son yapıl
mış olan Tokattaki sempozyumda kapılar kapandı; 
işte şu oldu, bu oldu». Ama, bir ara - zabıtlarda var
dır, kendisi de farkındadır - il örgütünün de orada ol
duğunu ifade etti. Yani hiçbir şey, öyle söylenildiği 
gibi, kapalı kapılar ardında değil; milletin, vatanda
şın gözü önünde cereyan etmektedir, devlettin üniver
sitelerinden bilim adamlarının katıldığı bir sempoz
yumdur, tütün üreticisinin ve Türk tütüncülüğünün 
gelişmesi için hazırlanmış bir sempozyumdur. Hiçbir 
zaman Anavatan İktidarı, sizin düşündüğünüz gibi, 
hiçbir şekilde kapalı kapılar ardında oynamamakta-
dır ve hiçbir icraatı da kapalı kapılar ardında değil
dir, açıktır. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, iyi din
lememiş arkadaş; böyle mi söylemişim? 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Bu dü
şüncelerle, hepinizi Maliye Bakanlığı bütçesi konu
sunda sevgiyle, saygıyla selamlıyor, bütçenin Maliye 
Bakanlığına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çınar. 
Efendim, çalışma süremiz geçmiştir. Saaıt 14.15'te 

toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.10 

m •<••• 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.15 

BAŞKAN: Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER: Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkliye Büyük Millet Meclislinin 50 ndi Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

7 , , _ 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu tasarıları (1/798, 1/799, 
3/1150, 1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı: 499, 500, 
510, 509) (Devam) 

A) MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLİĞİ (De
vam) 

1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1987 Malî Yılı 
Bütçesi 

2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1985 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

BAŞKAN — Maiye ve Gümrük Bakanlığı 1987 
malî yılı bütçesinin görüşmelerine, kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerindeler. 
Söz sırası, lehte, Sayın İsmail Saruhan'dadır. 
Sayın Saruhan, söz süreniz 10 dakikadır efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; Yüce Meclisimiz, 1987 yılı 
'bütçesini, 16 günden beri müzakere etmektedir. Bu 
müzakere esnasında, 1987 yılı bütçesi üzerinde çok 
şeyler söylendi. Talbiî ben de, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığımız bütçesi üzerinde, şahsım adına bir iki 
cümle söylemek istiyorum. 

Bir kere, 1987 yılı bütçesi, cumhuriyet tarihimizin 
en büyük ve kapsamlı bütçesidir. Yine 1987 yılı büt
çesi, fonları bu bütçenin dışında tutsak dahi, Türk 
Milletinin her ferdine, her dar gelirlisiine önemli im
kânlar götürmektedir. Milletimfiziin refah düzeyli, he
deflenen liberal ekonomi esaslarına göre, nasıl kal
kınma hızı 1986 yılında yüzde 7,8 oranına yükselmiş 
ise ve bu bütçede kalkınma hızımız, her ne kadar yüz
de 5 olarak hedeflenımftş olmasına rağmen, bunu çok 
daha aşacağını, bütçenin tetkikinden anlamaktayız. 

Son zamanlarda, gerek Meclis içinde ve gerekse 
dışında, bugün memleketlin iyi idare edilmediğini söy

leyenlere rastlamaktayız. Ben de oturdum, geçmiş ik
tidarların idare ettiği dönemlerle ANAP iktidarının 
idaresi arasındaki farkın bir mukayesesini yaptım. Bu 
ımdkayesede, tam 10 sayfayı dolduran ve geçmıiş dö
nemlerde ülken'ira iyi idare edilmediğini gösteren bir 
tablo gördüm. Ama ben, ne o dönemlerin kötü hatı
ralarını, ne de iyi hatıralarını nakledecek değilim. Yal
nız, nereden nereye geldiğimizi görmek bakımından, 
sadece birkaç gerçekten bahsetmek istiyorum. 

Balkınız, bunlardan sadece birkaçından söz edece
ğimi ifade ederken programlı elektrik kesintileriyle ül
kenin karanlığa gömüldüğü zamanlan hatırladım. 
Türk sanayiinin yüzde 10 - 25 kapasiteyle çalıştığı ve 
haltta birçoğunun da kapalı kaldığı günlere şahit ol
duk. En önemli konu, o dönemlerin gündeminde kalan 
ve hatta 12 Mart Muhtırasına da geçen, ülkede vergi 
adaletimin olmadığı, dar ve salbit gelirlilerle küçük es
nafın ezildiği konusuydu. Şimdi, yıllık geliri 3 mil
yon liraya kadar olan memurun, esnafın ve diğer ça
lışanların vergi oranlarının yüzde 25'e indirilmesi, 
geçmişin adaletsiz vergi süstemini adaletli hale getir
mek, dar geliri dediğimiz bu kesimin cebine el at
mak şöyle dursun, cebimi doldurmayı hedefleyen bir 
yol değil midir? Başta vergi adaletlim getiren Anavatan 
Partisinin, bu bütçeyle birlikte ne kadar akılcı, sos
yal adaletçi bir parti olduğunu burada müşahede edi
yoruz... 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Cepler hep doldu ma
şallah. 

HİLMİ NADBANTOĞLU (Erzurum) — Seçmen
lerini suçluyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Ben, önceki 

konuşimamıda 70 sentten bahsetmiştim; bu 70 sent me
selesinden rahatsız olanları tespit ettim. Bu nedenle, 
ben daha fazlasını söylemek istemem; çünkü üzülen
ler vardır; ama zaman zaman, bunu çok sık kullan-
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masam bîle, senede bir de olsa nutuk meydanların
da, bunu ifade etmekten kendimi alıkoyamam... 

VECÎHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — «Senede bir gün» 
şarkıdır o. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Sirt) — 
Fazla meydana çıkamayacaksın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale ötmeyin. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Gerçekleri 
söylemek hiç kimseyi rahatsız etmesin. Geçmişi unu
tarak, bugün ülkenlin iyi idare edilmediğini söylemek 
ıbüyük haksızlık olur. Eğer 1987 yılı bütçesi, öğret
men olacaklara ve diğer kamu görevlilerine yeni im
kânlar getiriyorsa, emeklilerin göstergelerimi değişti
rip onların maaşlarının tabanını 56 bin liraya çıka
rıyorsa, bütün bunlarla sabit gelirliye imkân sağlan
mıyor da ne yapılıyor?.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP iktidarı 
ülkede konut sorununun büyük mesele olduğunu, dar 
gelirlimin maaşının büyük bir bölümünü kiraya ver-
mesiinden dolayı ıstırap çektiğini müşahede ederek 
bir yasa çıkarmıştır. Hükümetin herkesi konut sahibi 
yaparak hiçbir ücret talep etmeden onu bu kendi sı
cak yuvasına kavuşturmayı hedeflemesinden neden" 
üzüntü duyuluyor, neden endişe, neden bu korku?.. 

YILMAZ İHSAN HAiSTÜRK (İstanbul) — Ne 
korkusu? 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Emekliden, 
çalışan insandan bu hakkı neden esirgiyorsunuz? Onun 
için, korktuğunuz bir şey vardır; belki ANAP tekrar 
iktidar dur. Korktuğunuza mutlak uğrayacaksınız, 
haberiniz olsun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bağlayın efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Deprem 

evlerini bile 10 milyona yapıyorsunuz. 
İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

üç cümlem kaldı, onları da ifade ettikten sonra ko
nuşmamı bitireceğüm. 

Bakınız, vatandaş yazdığı şiirinde ne diyor: 
VEHBİ BATUMAN (Adana) — Sesi çıkıyor mu 

ki vatandaşın?., "/ 
İSMAİL SARUHAN (Devamla) — 
«Gel Öpmekten vazgeç süslü eteği, 
Sana derman olmaz inen köteği, 
Önce arıyı bul, sonra peteği; 
Gamsız - kasavetsiz yaşa hemşerim. 
Sen sen ol ki, kesme bindiğin dalı, 

Gül değjl dökendir hemen her çalı, 
Anıdan başkası yapamaz balı, 
Bağlama umudu boşa hemşerim. 
KÂZIM İPEK (Amasya) — Dikkat et, sokmasın! 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İSMAİL SARUHAN (Devamla) — 
«Gerçeklere bir bak, bırak şu falı, 
Madalya zannetme sökülmüş nalı, 
Yürekten selamla Sayın özal'ı, 
Çalma ekmeğini taşa hemşerim.» 
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sağolun Sayın Saruhan. 
KÂZIM İPEK (Amasya) — Petekte kalmadı 

ANAP'ın balı... 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Aleyhinde, Sayın Hayri Osmanlıoğlu; buyurun 

efendim, süreniz on dakikadır. 

(M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 
Zaman olsa da önceki hatibe cevap verme olana
ğını bulsam... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsî görüşleri
mi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; muasır me
deniyet seviyesine çıkmak, Türk Milletinin refah 
ve saadetini sağlamak için; Tiirki'ye, kalkınmaya 
öncelik ve ağırlık vermek zorunda olan bir mem
lekettir. . Kalkınma için yatırım yapmak, yatırım 
yapmak için kaynak bulmak gerekir. Bir memleket: 

te kalkınmaya temel olaoak kaynakların, o memle
ketin öz kaynaklarından, kendi tasarruflarından ol
ması önemlidir. Dış kaynak bulmak mümkün olsa 
da, «Borç yiyen kesesinden yer» atasözü gereği, 
belli bir süre sonra borcun faiziyle birlikte öden
mesi gerekecektür. Nitekim, 1987 yılı bütçesine bak
tığımızda, bir borç bütçesi olduğunu görüyoruz, hat
ta bir borç bütçesi değil, borç faizlerini ödeme büt
çesidir. Nitekim, bütçede yüzde 44,7 ile en büyük 
payı transfer harcamaları almaktadır. Bunu yüzde 
38,4 ile cari harcamalar takip ederken, en az pay, 
Türkiye.nîn en çok ihtiyaç duyduğu yatırım harca
malarında görülmektedir. Borcunu yeni borçlanma: 
larla ödemeye çalışan Maliye Bakanlığının - bu gö
rüntüsüyle - köşe başı bankerlerinden farkı kalma
mıştır. (SHP sıralarından alkışlar) 

1987 yılı bütçesi daha bugünden açıktır. Açığın 
yıl içinde daha da büyük meblağlara ulaşacağından 
endişe edilmektedir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1987 yılı I 
programında, «Maliye politikası ve tedbirler, bah
sinde, vergi adaletinden, sektörlerdeki gelişme ve 
gelir af tıslarının izleneceğinden bahsedilmektedir. 
Vergi adaletinden bahsedilebilmesi için, öncelikle 
adaletsiz olduğu herkesçe bilinen vasıtalı vergilerin 
devlet hayatındaki oranının azaltılması ve KİT'le
rin her Allahın günü zam üstüne zam yapmasına, 
lüks ve israfa yönelik cari harcamalarından kaynak
lanan, enflasyonun kaynağı maliyet enflasyonuna 
neden olan, maliyet artışlarından ve insafsız yatırım
larından doğan tüm malî yükün sadece fakir halkın 
sırtına yüklenmesinden vazgeçilmesi gerekir. Keza, 
asgarî ücretten yüzde 25 vergi alınmasından da vaz
geçilmesi ve 3 milyon liraya- kadar sermaye ve faiz 
gelirinden normal vergilerin alınması gerekir. Bu- I 
gün ANAP İktidarı, asgarî ücretliden, yani bu mem
leketin en fakirinden vergi alıyor, fakat zengin olan 
ve yıllık 3 milyon lira faiz geliri elde edenlerden 
hem vergi almıyor, hem de bunlara yüzde 50'yi 
aşan oranda faiz sağlayarak, fakirden aldığını zen
ginin cebine aktarıyor; sonra da, vergi adaletin- j 
den söz edebiliyor, halkı sevdiğini söylüyor... 

Yine, «Maliye politikaları ve tedbirler» bahsin- i 
de, vergi incelemelerinin mümkün mertebe - bu ta- j 
birle ne demek isteniyorsa - vergi kayıp ve kaçak
larının fazla olduğu sektörlere kaydırılacağı söylen- I 
inektedir ve özellikle Gelir, Kurumlar ve Kaltma I 
Değer 'vergilerinde yoğun ve yaygın vergi denetim- I 
leri yapılacağından söz edilmektedir. Bütün bunla
rın kitaplarda kalacağı aşikârdır; çünkü, vergi ge
lirleri içinde yüzde 34 payla ilk sırayı alan gelir ver
gileri, kanun gereği, gerçek ve götürü usulde, mü- j 
fcel'leflerin kendi beyanlarına dayandırılmaktadır. I 
Beyannamelerin incelenmesine baktığımızda, ilk gün- I 
den bu yana, her yıl biraz daha az vergi beyan
namesinin incelendiğini görmekteyiz. Bu oran hiçbir 
zaman yüzde 1 ilâ yüzde 2tyi geçmemiştir; hem de I 
incelemeye alınan her beyannamede, incelenen ver- I 
gi matrahı kadar vergi matrah farkının bulunduğu 
bilindiği halde. I 

iSayrn Başkan,- sayın milletvekilleri; doğrusunu I 
İsterseniz, ben sade bir vatandaş olarak, bu tür ha- I 
herleri abartılmış olarak düşünür ve inanmazdım. I 
bu bilgilerin bizzat Maliye Bakanlığının kendi be- I 
yanları olduğunu öğrenmek, beni son derece üz
müştür. Düşünün, bir tarafta devletin yatırım yap- I 
mak ve kalkınmayı gerçekleştirmek için paraya, ver- I 
giye ihtiyacı vardır; devlet, en fakir olan asgarî j 
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ücretliden yüzde 25 vergi alır, hem de vergiyi kay
nağından keserek peşin alır; diğer taraftan yüzde 
100 vergi kaçırıldığını bile bile, bakanlık, bu kişile
rin üzerine gitmez. Bunun' vergi adaletiyle, bunun 
eşitlikle bir ilişkisi var mıdır? Bu durumda sosyal 
adaletJten nasıl bahsedebilirsiniz? Çünkü, bundan 
daha vahim bir sosyal adaletsizlik olacağı düşünü
lemez. Maliye ve Gümrük Bakanlığı hesap uzman
ları ve maliye müfettişleri kadrolarının yüzde 65 
oranında boş tutulması, insanın aklına ister istemez 
kasıtlı bir davranışın olduğunu getirmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de 
gerçek ve götürü usulde vergiye tabi mükellefler 
vardır. Gerçek usulde vergiye tabi mükellefler 2 
milyon civarındadır. Götürü usulde vergiye tabi 
mükelleflerin toplamı ise, 1 milyon 026 bin kişidir. 
Türkiye'de, böylelikle beyannameye tabi bu 3 mil
yon kişiden, toplam 3 milyon liraya kadar beyanda. 
bulunanların sayısı, sadece 2 milyon kişidir. Böylece 
bunlar, ancak kendilerini geçindirebilecek kadar bir 
beyanda bulunmuş olmaktadır. Gerçek böyle midir 
3 milyon beyannameli mükelleften 3 milyon Türk 
Lirasının üstünde kazanç sağlayanların sayısı, ger
çekte sadece 100 bin kişi midir? Beyanı incelemeye 
değer görülenlerin beyannamelerinin tamamı niçin 
incelemeye tabi tutulmaz? 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (TJevamla) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gelir Bütçesin
de bu kadar savruk olan Maliye Bakanlığının Gi
der Bütçesini hazırlarken titiz olduğunu, tasarrufa 
önem verdiğini söylemek de mümkün değildir. Büt
çenin komisyondaki müzakeresinde, ödenek tahsis
lerinde israf ve lükse kaçılmış olduğu açık seçik gö
rülmüştür. Bazı idarelerin lüks malzeme, lojman 
ve araba ödeneği almakta rahat oldukları ve bazı 
idarelerin zarurî ödenek atmada zorluk çektikleri, 
yine bazılarının 6 milyar liralık araştırma ödeneğini 
nerede ve nasıl harcayacaklarını izah edemedikleri 
görülmüştür. (SHP sıralarından alkışlar) 

Plan ve Bütçe Komisyonunda tasarruf yapılabi
lir bir kalem tespit edip teklif yaptığımızda, hükü
metin, «Biz zaten bütçenin tümünde bir tasarruf 
yapacağız; bırakalım böyle kalsın, biz gerekeni ya
parız» savlarının, bütçe tekniği ve devlet ciddiye
tiyle bir ilişkisi olmadığını burada ifade etmek isti
yorum. 

Sayın Başkan, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununu uygulamak Maliyenin görevidir. 
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BAŞKAN — Efendim lütfen bağlayalım. 
İM. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — 

Bir sayfa kaldı efendim. 
657 sayılı Kanun çok güzel prensipler getirmiş 

bir kanundur; ancak bugünkü uygulamalardan an
laşılacağı kadarıyla, artık bu kanunun cılkı çıkmış
tır. Bildiğim kadarıyla bu kanunda, eşit işe eşit 
ücret ve ikinci iş yasağı gibi prensipler artık yok 
olmuştur. • ! 

Bugün, bu hükümet, kendi felsefesine yatkın bil
diği devlet memuruna rahatlıkla ikinci maaş öde
mesi yapmaktadır, örneğin, bir müsteşar, bir kamu 
iktisadî . teşkilatının idare meclisi üyesi tayin edilerek 
bir maaş da oradan almaktadır ve hatta bu maaş 
ödemeleri üç dört yerden de olabilmektedir. Keza, 
bazı memurların kadrosu kendi üzerinde kalmak 
şartıyla bir başka yere atanmakta ve orada sözleş
meli personel olarak yüksek maaşla çalıştırılmakta
dır. Tüm bu uygulamaların, memurlar arasında eşit
liği bozan, devlet memurunu hükümet memuru yap
maya dönük partizanca uygulamalar olduğu söyle
nemez mi? ', 

BAŞKAN — Efendim, süreniz geçiyor, lütfen 
'bağlayınız. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. i 

Lojman tahsisi, özellikle büyük şehirlerde görev-
yapan memurlar için çok büyük bir avantajdır. 
Kendisine lojman verilen memur, maaşına yüzde 
50 zam almış demektir. Lojman kıt ve zaten bütün 
memurlara da verme olanağı yoktur. Hangi me
mur, hükümet memuru olmayı içine sindirirse, ona 
hem kadro imkânı, hem de lojman tahsisi yapıl
maktadır. Sayın Başbakanın Anayasa Mahkemesi 
üyelerine lojman tahsisindeki tutumu ve son günler
deki iddia, bu yönüyle son derece ilginçtir. Bu tür 
iddiaların olmaması için lojmanda oturan devlet 
memuruyla, lojmanda oturmayanlar arasında mev
cut olan büyük menfaat farkını- ortadan kaldırmak 
gerekir. O zaman bu tür iddialar kendiliğinden yok 
olur. 

Benim hükümete bir önerim var; bunda, memur 
adedine göre yüzde 40-50 lojman miktarı bu işi çöz
meye yeterlidir. Ancak, bu sistemde, lojmanda otu
racak memurlardan rayiç kira bedelinin yüzde 5Ö'si 
kadar para alınmaktadır. Bunlardan alınan paralar, 
lojmanda oturmayan memurlara belli bir kıstasa 
göre ve yüzde 50 rayiç kirayı karşılayacak miktar
da olmak üzere, kira bedeli olarak ödenecektir. 

İsteyen lojmanda oturur, isteyen oturmaz; isteyen
de ucuz yerde oturup kendi maaşına katkı sağlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime 
burada son verirken, oyumun olumsuz olduğunu 
arz eder, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — • Teşekkür ederiz Sayın Osmanlı-
oğlu. 

Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin, buyurunuz efendim. 

'Sayın Bakan, süreniz 1 saattir. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 
1987 Malî Yılı Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesi 
müzakereleri sırasında bu kürsüde dile getirilen bazı 
hususlara açıklık kazandırmak üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu kürsüde söz alan 
çok sayın konuşmacılar, genellikle Maliye ve^Gümrük 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde konuşmalar yaparlarken, 
yeniden 1987 Malî Yılı Bütçesi üzerinde genel görüş
lerini ifade etmişler ve yine memleketimizin içinde 
bulunduğu ekonomik koşulları ve 1987 bütçesiyle il
gili görüşlerini de ifade etmişlerdir. Pek tabiidir ki, 
benim açıklamalarım da, müsaade ederseniz, bu is
tikamette olacaktır. 

Sayın Başkan, çok değerli üyeler; burada söz alan 
çok sayın bir konuşmacı, fonlardan bahsetti; hatta 
daha sonra bu konuya başka konuşmacılar da değin
diler. Fonların büyük bir kaynak oluşturduğunu; bu 
fonların Meclisin denetiminden kaçırılmak için ihdas 
edilmiş olduğunu ve fonların bütçe bütünlüğünü bo
zuyor olduğunu dile getirdiler. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Doğ
rudur. 

ıBAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade edin... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTGEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; hatta bir konuşmacı «Fonlar 
eskiden de vardı. Hükümet gelsin yeni kurduğu fonla
rı açıkça ifade etsin, eskiden olan bir düzeni biz de
vam ettirdik sözünün arkasına saklanmasın» dedi. Bi
zim, hiçbir şeyin arkasına saklanmaya ihtiyacımız yok. 
Biz bütçe takdiminde de açıkça, ifade ettik; bir ger
çek var, eskiden beri uygulanan bir usul; çeşitli 
maksatlarla fonlar var, bütçe dışında olan fonlar var. 
Biz de gelmişiz, demişiz ki, bu fonlara ilave olarak, 
usul ve esasları kanunlarla belirlenen yeni fonlar ku-
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rallim. Niçin kuralım bu fonları? Çünkü, bizim hü
kümetimizin belli birtakım hedefleri var; çok süratle 
halledilmesi gereken, mutlaka halledilmesi gereken, 
acil çözüm bekleyen sorunlar bunlar. Hiçbirimiz iddia 
©demeyiz ki, Türkiye'de bir konut sorunu yoktur. 
Türkiye'de bir konut sorunu vardır; o halde, bu ko
nut sorununu mutlaka ve acilen çözmek lazımdır; bir 
hücum tedavisi yapmak lazımdır; birtakım imkânları, 
kaynakları çekinmeden bir araya getirmek ve Tür-
kiyeMeki konut sorununun çözülmesi için bütün im
kânları kullanmak... îşte bizim ihdas ettiğimiz fon
lardan bir tanesi, Toplu Konut Fonu, bu nedenle ku
rulmuştur. 

Hiçbirimiz iddia edemeyiz ki, bundan üç yıl önce
ki, beş yıl önceki veya on yıl önceki enerji kaynakları 
bugünün Türkiye sanayiini besleyecek güçtedir. Hayır, 
bugünkü kaynaklar dahi, gelişen Türkiye'nin enerji 
ihtiyacım karşılayacak seviyede değildir. Biz eğer kal
kınmadan bahsediyorsak, biz yatırımlardan bahsedi
yorsak, biz dünya piyasalarında rekabetten bahsedi
yor isek, bu rekabeti sağlayabilecek sanayi kuruluş
larının ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisini mut
laka üretmeliyiz. O halde, enerjiyi üretmek, ulaştırma, 
haberleşme sektörüne canlılık getirmek ve Türkiye' 
nin bugünkü ihtiyaçlarmı değil, ama yarınki ihtiyaç
larını da mutlaka çözmek için yine bir hücum tedavisi 
yapılması lazımdır, bir özel program tatbik edilmeli
dir; bu özel program da bütçenin kalıpları içinde asla 
gerçekleştirilemez. İşte bu nedenle de bir Kamu Or
taklığı Fonu ihdas edilmiştir. Bizim ihdas ettiğimiz 
fonlar/hep, Türkiye'nin uzun seneler birikmiş; ama 
bir türlü çözüm bulunamamış sorunlarına çözüm bul
mak için ihdas edilmiştir. Geliniz hep beraber kabul 
edelim. Türkiye'nin fevkalade önemli bir jeopolitik 
yeri vardır; etrafı komşuları ile çevrilidir, komşuları
nın her birinde problem vardır ve Türkiye'nin savun
ma sanayiinin mutlaka güçlendirilmesi şarttır. Bu ger
çeği inkâr edebilir miyiz? Hayır. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Ne ala
kası var fonlarla? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Devamla) — Ama, 
bütçe çerçevesinde kaldığınız müddet içinde, Türkiye' 
yi, on sene önce yapamadığınız gibi, bugün de ya
pamayacak olduğunuz gibi, asla, gereken bir seviyeye 
çıkaramazsınız. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar) 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Bununla 
ne alakası var; saptırıyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Yaşa, lütfen Sayın 
Bakan... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Devamla) — Geliniz, 
bunu inkâr ediniz... Bu nasıl olabilir? Ancak, fevka
lade... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim, bu tarz 
konuşma bakın ne yapıyor, görüyorsunuz. Lütfedin, 
Başkanlığa hitap edin efendim. Bir müdahale olursa 
ben onu hallederim, müsaade ediniz. Siz sinirlenme
den devam buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Sayın 
Başkan, o halde konuşmama müdahale ettirmeyin 
lütfen. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim, ettürmem 
ben. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Savunma Fonu ile 
Türkiye'yi kurtardın yani. 

BAŞKAN — Lütfen... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — O halde, 
kurulan fonların her birinin bir nedeni vardır. 
Fonlar gökten inmemiştir, kanunlarla ihdas edlilmiş-
tir; bu kanunlar, bu Yüce Meclisin tasvibini alarak 
çıkmıştır. Bunların yöneıtim esasları belidir, murakabe 
esasları belidir. 

Değerli milletvekilleri, eğer müsaade ederseniz, 
size bazı rakamsal değerler arz etmek istiyorum: Ka
mu Ortaklığı Fonu, malumunuz olduğu üzere, 1984 
yılında 2983 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu fonldan, 
'bugüne kadar altyapı yatırımlarının finansmanı için 
410 küsur milyar lira harcanmıştır. Bunlar arasında 
Rarakaya, Atatürk, Altınkaya ve diğer barajlar var
dır. Bunların bu paydan aklığı yekûn 304 milyar lira 
civarındadır. Otoyollar için 57 küsur milyar lira har
canmıştır. Ankara ve İlstan/bul içme suları için top
lam 44 milyar lira, serbesit bölgeler için 5 milyar lira 
para harcanmıştır. Bu paralar, ancak böylesüne bir 
düzenleme yapılabildikten sonra harcanabilir hale gel
miştir ve herhalde, «Şu barajları yapmasak da ne 
olacak, yani üreteceğimiz elektriğS ileride toprağa mı 
vereceğiz?» anlayışı çerçevesinde böyle bir ifadede 
bulunmayacağız. 

Değerli arkadaşlar, müsaade ederseniz, Toplu Ko
nut Fonuyla da ilgili bir iki rakam vereyim: Toplu 
Konut Fonu, gene malumunuz olduğu üzere, 1984 
yılında kurulmuş bir fondur. Kurulduğu günden bü 
yana toplam 533 milyar İra para harcanmış. Bu pa-
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ralar nereye gitmiş? Kooperatiflere, konut kredisi ola
rak 380 milyar lira harcanmış, ferdi konutlara 107 
milyar lira kredi verilmiş, toplu konut alanlarının ih
dası için 23 milyar lira harcanmış ve diğer kalemler 
için 23 milyar lira sarf edilmiş. 

Geliştirme ve Destekleme Fonundan toplam 160,4 
milyar lira para harcanmış. Dunun 86 milyar lirası 
hayvancılığı geliştirmek içlin yem küllıanımında har
canmış, belediyelere toplu konut alanları sağlanması 
için 26 milyar lira verilmiş, öğrenci yurt yapımı ve 
tefrişi için 24 milyar l'ira harcanmış, organize küçük 
sanayi süteleri için 15 milyar lira kredi verilmiş, ilkokul 
öğrencilerine beslenme yardımı olaralk 6 milyar l'ira 
verilmiş, sair harcamalar için 3 milyar lira para har
canmış. 

Değerli arkadaşlar, fonlarla ilgili bütün bilgiler 
apaçık ortadadır; herkesin murakabesine açıktır, her 
istendiği anda bilgi vermeye hazırız; Meclisin mura
kabesinden fonların kaçırılması diye bir şey, sözkonu-
su değildir. 

Toplu Konut Fonunun denetimi, Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu tarafından yapılıyor. Kamu 
Ortaklığı Fonunun, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu tarafından denetiminin yapılacağı 2983 sayılı 
Kanunun 15 inci maddesinde yazılı. Savunma Sa
nayii Fonunun, gene 3238 sayılı Kanunun 17 nci mad
desinde Başbakanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinden oluşacak 
bir kurul tarafından denetiminin yapılacağı yazılı. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Kendi 
kendinizi denetliyorsunuz. 

VECtHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Onlar Meclis 
nü? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sosyal 
Dayanışmayı Teşvik Fonunun, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika müsaade 
eder misiniz? 

Muhterem arkadaşlar, daha önce her üç gruptan 
da arkadaşlarımız burada grupları adına konuştular, 
hiç çıt çıkmadı. Şimdi sayın bakan cevap veriyor; ken
dine göre, kendi anlayışı içinde konuşacak. Onun için, 
lütfen dikkatle ve itinayla dinleyelim. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Destek
leme ve Fiyat İstikrar Fonunun, bankalar yeminli mu-
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] rakıpları tarafından denetleneceği ortada. Kanunlarla 
I kurulmuş fonların nasıl denetleneceği ortada. Ayrıca 

biz hükümet olarak, fonlarla ilgili harcamaları burada 
her gün, her isteyen milletvekilimize açıkça anlatmaya, 
ifade etmeye hazırız; bundan kaçtığımız yok. O hal
de, artık geliniz, şu sloganı ortadan kaldıralım; «Fon
lar, denetimden kaçmak için yapılmıştır, biz nelerin 
olduğunu falan bilmiyoruz.» sözlerini, ne ölür tekrar 

I etmeyelim. Fonlar açık; denetim yapmak isteyen her-
I kese, her bilgi istendiği anda veriliyor. İşte, kurulların 
I isimleri kanunlarında belirlenmiş, bu kurullar da 

boşuna kurulmuş kurullar değil; kendilerine kanunun 
verdiği görevleri mutlaka en iyi şekilde yapmakta
dırlar. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — İnşallah soruşturma 
I açıldığı zaman iştirak edersiniz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Sayın 
Başkan, çok değerli üyeler, bir konuşmacı, devlet 

| borçtan ile ilgili bir açıklamada bulundu. Devlet 
Ü borçları ile ilgili açıklamamı konuşmamın sonların-
I da 'bir kere daha yapacağım; ancak, konuşmacı şöy-
I le dedi : «Güvenilirlik ortadan kalkmıştır, artık borç-
I lanabilme 'limitlerine yaklaşılmıştır.» Bir değerli ko-
I nuşmacımız ise, konuşmasının sonlarına doğru, 
I «Efendim, 'bugün eğer devlet bir döviz sıkıntısı çek-
I miyorsa, ödemeler dengeslini hâlâ götürebiliyorsa, bu 
I borç alabilmesine bağlı bir 'hadisedir. Devlet borç 
I alamamış olsa idi; bakınız, geliniz görünüz, bu bi-
I zim ödemeler dengesi ne olurdu?» demiştir. 
I Şimdi, ortada iki değişik flikir vardır. Bir tanesi, 
I Türkiye Devleti, fcredibillitesi olan, dış borçlar aıla-
I 'bilen bir ülke... Dış borçları rahathMâ alabiliyorsa; 
I dış borçtan alabiliyor iki, bu borçlarla yatırımlar ya-
I pabiliyor ve bu borçlarla kalkınma hamlesini kesin-
I tisiz bir şekilde devam ettirebiliyor. O halde, «Dev-
I lefcin kredi alma limitlerine ulaştığı» sözünü kabul-
I lenmek, pek tabiî mümkün değil. 

I Çök değerli milletvekilleri, bu arada, bugün bu-
I rada pek dile getirilmeyen bir hususa, müsaade eder

seniz dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Seneler itiba-
I riyle yurt içindeki 'tasarruflarla sabitsermaye yatırım-
I larının gayri safi millî hâsılaya oranılarının tetkik 
I edilmesinde çok 'enteresan bir sonuç ortaya çıkı-
I yor-
I Değerli milletvekilleri, yurt içi tasarrufları 
I 1975/1976 yıllarında, 1980 yılına doğru giderek bir 
I düşme gösteriyor. 1976 yılında yüzde 19,3 olan bu 
I oran, 1977 yılında yüzde 18'e, 1978 yılında yüzde 
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15,9'a, 1979 yılında yüzde 16'ya, 1980 yılında ise 
yüzde 15,9'a düşüyor. Yani, yurt içi tasarruflar düş
üne eğilimli gösteriyor... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yatırımları da bir
ilikte söyleyin, kıyaslayarak. 

BAŞKAN — Lütfen... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Ama, 
hu, arada sabit sermaye yatırımları 1976 yıllında yüz
de 22,8, 1977 yılında yüzde 24, 1978 yılında ise 
yüzde 21,7'dir. Burada da bir düşme vardır. Ancak 
enteresan olan, tasarruflardaki oran ile yatırımlarda
ki oran arasında bir 'büyük fark olduğudur. Yani, 
'biz o tarihlerde yatırımlarımızı yapabilmek için, 
yurt içindeki 'tasarrufların yanı sıra, önemli ölçüde 
yurt dışı kaynaklara, yani kredilere başvurmuşuz. 

Bu durum, 1981 yılından itibaren bakınız nasıl 
bir değişme gösteriyor : 1981/1982 yıllarında yurt 
içi tasarruf oranları yüzde 18 ve yüzde 18,2'dir. Sa
bit sermaye yatırımlarının gayri safi millî hâsılaya 
oranı sabit kalmış, yüzde 18,9 olmuştur. Bu rakam
lar 1983 yılında yüzde 16 ve 18,4 olmuştur. 1983 yı
lında, sabit sermaye yatırımlarının gayri safi muiHî 
hâsılaya oranı ile tasarruflar arasında fark yine bir
denbire büyümüştür. 1984 yılında durum daha iyi de
ğildir. 1984 yılında yurt içi tasarrufların oranı yüz
de 16,8, yatırım oranı yüzde 18,2'dir. Bir hayli 'bü
yümüş, Ancajc, 1985 ve 1986 yıllarına baktığımız
da, yurt içi tasarrufları, 1985 yıllında yüzde 18,6 ol
muş, 1986 yılında İse yüzde 21'© ulaşacağı - tahmin 
edilmektedir, beklenmektedir. Sabit sermaye yatırım
ları, 1985 yılında yüzde 19,6 olmuş, 1986 yıılunda ise 
yüzde 22 olacağı düşünülmektedir; aradaki oran azal
mıştır. 

Bu da şunu ifade etmektedir : Yatırımlar de
vam etmektedir ve bu yatıranların karşılanma mik
tarı, dış borçlanmaların yanı sıra, daha güçlü ve 'be
lirgin oilarak öz kaynaklar kullanılarak da gerçek
leştirilmiştir.. 

Çok sayın bir konuşmıacı da, «Efendim, bu 'borç
ların kullanma yerleri nerelerdir? Bu borçlar üç 'beş 
(kişiyi veya şanslı bir zümreyi mutlu etmek için alın
maktadır; işte, 'bu 'borçların kamçısı zavallı milletin 
sırtında şaklamaktadır» gibi bir ifadede bulundu. -

Şimdi 'ben bakıyorum, alınan 'büyük 'borçlar ne
reler için alınmış; müsaade ©derseniz seneler itibariy
le şöyle •bilir göz atalım : 1984 yılında Atatürk Barajı 
için 84 milyon dolar, gene Atatürk Barajı için Avru
pa'dan alınmış 203,6 milyon dolar, tarımsal uyum 
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projesi ijçin 72 milyon dolar, Kemerköy Termik Sant
ralı için 208 milyon dolar, Aksu Sulama Projesi için 
15 milyon dolar, karayolu projesi için 186 milyon 
dolar, telefon teçhizatı İçin 73,5 milyon dolar, Altın-
kaya Barajı için 61,5 milyon dolar alınmış. Bunla
rın hangisi zararlı, hangisi halikı kırbaçlamak için ve
ya eziyet etmek için alınmış? Baraj için alınmış, yol 
için alınmış, sulama için alınmış, kalkınma projele
rinin gerçekleştirilmesi için alınmış; tişte alınan kre
diler burada. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
ailk ıslar) 

Kredilere 1985 yılında bakalım. 
NERİMAN ELGİN (Ankara) — Nerede kulla

nılmış? 
BAŞKAN — Lütfen ©fendim, lütfen... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bir 
yer için alınan bir kredi, ancak o iş için kullanılır. 
Otoyol için kredi alıp, bir başka yerde kullanamaz
sınız, bir tavuk kümesi yapamazsınız; gayet tabiî ki 
alınan krediyi, o otoyolun yapılması için kullana
caksınız. 

1985 yılında alınan kredilerin de, gene 111 milyon 
doları Atatürk Barajı ficin, 341 milyon doları Airbus 
allımı için, liman projeleri için, tarım sektörünün ge
liştir ilmesi projesi için, üretimi güçlendirme projesi „ 
için, Hamifcabat Santralli için alınmıştır. Bunların ara
sında, fertleri ilgilendiren herhangi bir kredi miktarı 
yok; ya liman için alıyorsunuz, ya ulaştırma sektö
rüne uçak alıımı için veya liman yapımı için alıyor
sunuz veya Atatürk Barajı için alıyorsunuz. 

1986 üçin alınan krediler ve ilgili miktarlar da 
burada. Barajlar, demiryolları, karayolları, Botaş'ın 
yapacağı petrol 'boru hattı, doğal gaz boru hattı için 
krediler alınmış. Acaba, hu kredilerin hangileri, bir 
avuç mutlu azınlığı daha mutlu yapmak için alın
mış kredilerdir? Bu sözleri söyleyen arkadaşın, her
halde bu kürsüden bunları detaylarıyla açıklamak 
'borcu olmak gerekir; biz ide 'bunu büyük bir me
rakla, bir gün açıklanır diye Eklemek hakıkına sahip 
olmalıyız. 

Sayın Başkan, çok değerli miiMetvekillleri; yurdu
muzda son senelerde sık sık istatistikî değerler söy
lüyoruz; enflasyon diyoruz, kalkınma hızı diyoruz, 
©misyon hacmi diyoruz, ihracatın ithalatı karşılama 
oranı diyoruz, vergilerin masrafları (karşılama oranı 
diyoruz; 'bir sürü rakamlar söylüyoruz. Bu rakamlar 
eğer icraatın iyi yolda olmadığını ifade eder tarzda 
'bir geDişme gösteriyorsa, hemen bu rakamlara sarı-
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lıyoruz dört elle; diyoruz ki, «Hükümet fevkalade 
yanlış yolda, memleket fena hailde zorlanmaktadır, 
ekonomi kötüleşti.» 

Ama; tam tersine, bu rakamları söyleyen aynı 
resmî ağızlar, aynı resmî kuruluşlar, ekonomik gös
tergelerde müspet birtakım hareketlenin olduğunu 
gösterir tarzda olursa, «Bu sözlere (inanmak çok güç
tür. Biz bu rakamlara inanmak istiyoruz; ama inan
ması zor, bunların neticelerini de görmemiz lazım
dır» diye, derhal bu rakamların inanılırlığını tartış
maya başlıyoruz... Tıpkı enflasyon rakamlarında ol
duğu gibi, «Gelişme hızında da, kalkınma hızında 
da 7,8 büyüktür, 7,9'a inanmak zordur» gibi birta
kım şeyleri söyler olduk. 

'Değerli arkadaşilar, devletin resmî kuruluşları var
dır, bu kuruluşlar belirti esaslara göre çalışırlar, bu 
esasları birinden öbürüne değiştirmeleri mümkün de
ğildir. Eğer biz, kötülerine 'inanıyorsak, iyilerine de 
mutlaka inanmak mecburiyetindeyiz, 

7,9 nereden çıkmıştır?.. İlk tahmin, malumunuz, 
(ilk altı aylık verilere dayanılarak çıkartılan kalkın
ma hızı 7,8'di. Dokuz ayılık verilere dayanılarak çı
kartılan ikinci tahmin de 7,9'dur. 7,9'da, tarımın pa
yı 7,2 olarak gözüküyor, sanayinin payı 10,9: toptan 
ve perakende ticaretin payı 9,7; serbest meslek ve 
hizmetlerdeki artış 8,5. Gayri safi yurt içi hâsıla işte 
bu rakamlar ve daha az artışlar alt alta toplanıp, 
'belirli ağırlıklar kullanıilmak suretiyle bölünüp, çar
pılıp çıkartıldığında -7,9 alarak çıkıyor. 

Değerli arkadaşlar, pek tabiîdir ki, eğer bir me
seleye doğru bir teşhis koymak istiyorsanız, mese
lenin derinliklerine inmeniz lazımdır. Tarım sektörü 
derken sadece bir buğdayı almamak lazım veya sa
nayi sektörü derken sadece makine imalatı sanayiini 
almamanız lazım. Tarımın yanında (hayvancılık var
dır, balıkçılık vardır; imalat sanayiinin yanında ma
dencilik sektörü vardır. Bütün bunlara baktığımız za
man, bir alt sektördeki olabilecek bir menfî ıgeliş-
menin diğer bir alt sektördeki fevkalade hızlı bir ge
lişme sonucunda ortadan kaldırılıp, neticelerin mem
nuniyet verici olması .gereken bir şekilde büyük ol
duğunu hepimiz görebiliriz. 

Değerli arkadaşlar, anladığım kadarıyla bu tar
tışma daha bir süre devam edecek; daha bir süre biz 
«7,8 mi, 7,9 mu; 7 mi olur, yoksa 5'e mi düşer?» tar
tışmalarım yapacağız. Ta'biî yapacağız; bu tartışma
ları yapmak bilincine gelmiştir Türkiye, bu 'tartışma
ları yapacağız; ama bir tek gerçeği kabul etmek la
zım : Bu rakam, ister 7,8 olsun, ister 7 olsun, her 

ne olursa olsun, son yılların en büyük kalkınma hı
zıdır ve bu kalkınma hızı bir taraftan gerçekleştiri
lirken, biraz sonra değineceğim gibi, enflasyonun hızı 
da yıl sonunda yüzde 25'lere doğru çekilmektedir. 
İnanamayacaksınız ama kalkınma hızı bu; o halde 
enflasyon rakamına da inanmanız lazım, yüzde 25' 
lere doğru bir inmeye. 

Bir konuşmacı, buğdayla ilgili bir farklı rakam
dan ve bu farklı rakamların devletin resmî kayıtla
rından alındığından bahisle, şaşırtıcı olduğunu ifade 
etti. Bu ifadesi üzerine, inanınınz, ben de meseleyi 
öğrenmek için arkadaşlara sordum; bana gelen bilgi 
şöyle; müsaade ederseniz beraberce inceleyelim?'De-
riiıliyor ki, «1962-1970 dönemini kapsayan bir çalış
manın sonucunda, buğday üretirninin .gerçekleşme 
miktarının, hesap edilenden yüzde 10 kadar eksük ol
duğu ortaya çıktı. İşte, bu ortaya çıktıktan sonra, 
1972 yılından itibaren hesap edilenler gayri safi millî 
hâsıla ve yıllık programlarda kullanılırken yüzde 10 
eksiğiyle kullanılır oldu.» Yani biz, buğday üretimi
ni 19 milyon ton olarak hesap etm'işken; gayri safi 
millî hâsıla ve diğer hesaplarda bunun yüzde 10 ek
siğini, 17 milyon 100, bin ton olarak altmışız. 

Şimdi, belki de önümüzdeki yıllarda bunun tersi 
olacak; çünkü malumunuz, tohum politikaları değiş
ti, Türkiye, çok fazla verimli tohum kullanmaya baş
ladı. Türkiye'de süratle sulama alanları artıyor; artış 
miktarlarını yüzbinierce hektar olarak ifade ediyoruz. 
O halde, ileride Türkiye'mizde birim başına kaldırı
lan buğday miktarı, birim başına kaldırılan diğer 
mahsuller miktarı ve neticede hesaplamalar, 'belki 
bugün yaptığımız hesapların bir başka tarzı, belki 
de tahmin edilenlerin yüzde 10 fazlası alınmak su
retiyle yapılabilir. 

Bana bu suali sorun ve benim de bu konuya eğil
meme, dolayısıyla sizleri ve kamuoyunu aydınlatma
ma imkân veren arkadaşımıza bu vesileyle teşekkür 
ediyorum. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; çok sa
yın bir konuşmacı, hisse senetleri alımıyla ilgili ola
rak Sayın Başbakanımızın son günlerde yaptığı bir 
açıklamaya değindi ve bu açıklamayı bir aldatmaca 
olarak ifade etti. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliyorsunuz 
bir süre önce yüce Meclisimiz bir kanun kabul etti; 
bu konun, memurların, çalışanların konut edindiril-
mesiyle ilgili bir kanundu. Burada, belli bir plan 
gereğince, çalışanlara bir mecburî tasarruf yaptırıl
ması, çalışanlar adına devlet tarafından bir paranın 
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bloke edilmesi, bu paranın nemalandırılması ve daha 
sonra bu paraların belirli şartlarla vatandaşlara, üc
retlilere kullandırılmasıyla ilgiliydi. Konut edinmek 
isteyenler, ' kendilerine verilen konut kredilerine ila
ve olarak da bu birikmiş paraları da kullanabilecek
ler idi. 

Şimdi, kanunla getirilmek istenen ve Sayın Başba
kanımızın ifadJe etltiği nedir; müsaade ederseniz onu 
bir açıklayayım ve bunun bir aldatmaca, bir kandır
maca mı, yoksa bir iyi niyet ifadesi mi olduğuna lüt
fen sizler karar verin. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — MEYAK'ı da ha-
tıriayarak Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTBMOÇİN (Devamla) — ME-
YAK paylarının ödenmedi de bizim iktidarımız zama
nında gerçekleşmiştir; arz ederim sayın milletvekil
leri 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Konut kredisi ve
recekti?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Devamla) — Sayın 
(Başkan, değerli milletvekilleri, o kanunda, evli me
murların karı koca olmaları tefrik edilmeden, bun
larla ilgili kesenek 'biriktirilmesi esası getirilmiştir. Bu 
kanunu çıkardıktan sonra bize çeşitli sualler soruldu; 
«Ey hükümet; biz karı koca olarak bu paraların bi-
riktirilmesine karşı değiliz; ama sen bize iki tane ev 
alma imkânını pek fazla kolay sağlayamıyorsun. Za
ten biz kalkıp iki ev birden almak durumunda da 
değiliz. O halde, bizim adımıza biriktirdiğin bu pa
rayı bize başka türlü kuillandırma imkânı da ver.» 
dendi. Haklı bir düşünce. Biz de o zaman dedik ki, 
eğer bir ailede birden fazla toplu konut edindirme 
yardım hesabından istifade eden kimse varsa, bun
lardan bir tanesi konut edindirmede kullandırılabilir. 
Eğer diğeri, isterse, hak sahibi bunu bir gelir ortak
lığı senedi, devlet iç borçlanma senedi veya bir başka 
hisse senedi alımında kullanabilir. Bu, tamamen iste
ğe blağlı olan bir hadisedir. «Ben bu paramı bu istika
mette kullanmak istemiyorum, çünkü benim eşimin 
parası zaten konut edinmek için tasarruf edilmekte
dir. Ben, bir hisse senedi almak istiyorum» diyebilir. 

Bu, bir anlamda sermayenin tabana yayılması, kü
çük tasarruf sahiplerinin hisse senedi sahibi olmala
rıyla da ilgili bir hadisedir. Eğer bu arzu ortaya çı
karsa, bu kanun maddesine göre bunların istekleri 

gerçekleşebilecektir. Bu, bir aldatmaca değildir. Böy
lesine bir yeniliği getirmeyi, aldatmak veya aldatma
ca olarak ifade etmek, herhalde haksızlık olur değerli 
milletvekilleri. Bunun takdirini size bırakıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Sigor
talar Kurumu paylarının nasıl alınacağı bellidir. Bu 
primlerin tahsilatında kullanılan gecikme cezaları, 
6183 sayılı Kanunla bir paralellik arz eder. Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı, 1863 sayılı Kanun gereğince, 
amme alacaklarryla ilgili düzenlemeler yaptığında, 
Sosyal Sigortalar Kurumu alaoaklarıyla ilgili de ben
zer düzenlemeler yapılır. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; KİT'ler
le ilgili olarak burada bir hayli konuşmalar yapıldı. 
Ayrıca KİT zamlarının âdeta bir vergiye dönüştüğü 
vesaire gibi hususlar ifade edildi. KİT'lerle ilgili gö
rüşlerimi burada daha önce defalarca dile getirmiş
tim. KİT'ler, artık eskiden olduğu gibi, devletin sırtı
na yük olan, kambur olan birer kuruluş olmaktan 
çıkmışlardır. KİT'ler, kendilerini modernize edebil
mek, rekabet edebilme şansına sahip olabilmek için 
gerekli yenilikleri yapabilmek, düzenlemeleri yapabil
mek amacıyla kaynak yaratmakta olan kuruluşlar 
haline gelmişlerdir. Rakamları ve yüzdeleri vermek 
istemiyorum. Ancak, KlTlerin yatırımlarını karşıla
ma oranları, öz kaynaklar lehine sürekli olarak değiş
mektedir ve bütçe kaynaklarından KİT'lerin yatırım
lar için finanse edilme miktarı yüzde 10'lar, yüzde 11' 
ler seviyesine düşmüştür. 

KİT'lerin kaynak yaratır hale gelmeleri, kârlı ku
ruluşlar haline gelmeleri, sadece ve sadece zam yap-
malarıyla da ilgili değildir. KİT'ler, bir taraftan bün
yelerini düzeltirken, bir taraftan modern yönetim 
ilkelerine göre yönetilmekte ve kârlar, bu yönetim 
değişiklikleri ve fiyat ayarlamaları sonucunda orta
ya çıkmaktadır. Memleketimize hizmet eden, eko
nomiye katkı veren KİT'lerin kâr etmesi, kaynak 
yaratması, herhalde hepimizin kabullenmesi gereken 
bir husustur; aksini hiçbirimizin kabullenemeyeceği
ni, ben burada daha başka vesilelerle açıklamıştım. 
Ürettiğimiz bir malın piyasa değeri eğer 100 lira ise, 
biz kalkar 50 liraya satar isek, p zamak, o malı 50 
liraya almak için birtakım insanlar hemen belirecek
tir, birtakım tahsisler, birtakım iltimaslar ortaya çı
kacaktır ve 50 liraya alınan mallar, hiç acımasız bir 
şekilde başkalarına süratle devredilip, 80 liraya, 100 
liraya, 150 liraya satılacak ve bu alışverişten -işte, 
bazı konuşmacıların ifade ettiği gibi- maalesef sa
dece mutlu bir azınlık istifade edecek; ama bunun 
ceremesi de 52 milyon insanın sırtına yüklenecektir. 
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Sayın Başkan, çok değeri! milletvekilleri; müsaa
de ederseniz, sizlere kısaca tütünle ilgili bir iki bilgi 
vereyim. Çoik fazla uzatmayacağım; çünkü burada 
tütünle ilgili çok fazla sözler söylendi; ama birkaç 
konuya da açıklık getirmekte herhalde fayda var. 

Ben. öyle zannediyorum ki, burada tütünle ilgili 
konuşma yapan konuşmacılar, bizim, Tütün Kanu
nunda yapılan değişiklikten sonra çıkarttığımız 20 
Ağustos 1986 tarihli Resmî GazeteMeki Bakanlar Ku
rulu Kararını pek fazla dikkate almamışlar. Eğer, o 
kararı okumuş olsalardı, burada yaptıkları bazı ko
nuşmaların, bazı tenkitlerin yersiz olduklarını, ken
dileri görüvereceklerdi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 20 Ağustos 
1986 tarihli Resmî Gazetede Batanlar Kurulu Ka
rarıyla, bakınız neler söyleniyor: Burada, her şeyden 
önce, tütün ekim alanlarının tespitinde riayet edile
cek hususlar bir kere daha tekrar ediliyor; denili
yor ki, «Yeni tütün ekim alanları ihda^ edilebilir.» 
Neden?... Çünkü bir haksızlık vardır; çünkü bir köy 
tütün ekimi yaparken, aynı şartlara sahip, aynı coğ
rafî ve ekolojik şartlara sahip bir komşu köyde, her 
nedense, tütün ekimi müsaadesi bir tarihte verileme
miş; bir kişi, tarlasında fevkalade yüksek kaliteli 
tütün üretebilirken, onun komşusu, o ekimi yapma 
müsaadesi alamamış. İşte, bu haksızlığı ortadan kal
dırmak için, yeni tütün ekim alanlarının ihdasına bu 
kararla imkân verilmiş oluyor; ama diyoruz ki, bu 
yeni ekim alanlarının ihdasında, ırmak ve çay yatak
ları, kışın su altında kalan veya tütün ürünü tarla-
deyken -çoğunlukla- sel basan yerler, bataklıklar, ka-
rasulaklar, müsaade edilmeyecek olan yerlerdir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Orada tütün yetişir 
mi zaten? 

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

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Yetişir, 
/hem de lahana yaprağı gibi yetişir; bir de gübreyi 

basarsın, ondan sonra da bastır ek tavana, sat dev
let 'babaya... 

H. BARIŞ CAN (Sinoj) — Bırak yahu... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Ondan 
sonra getir kaldırdığın malı, taban fiyatı düşük de 
olsa, ne olursa olsun... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bırak Allah aşkına... 
BAŞKAN — Sayın Can, lütfen efendim... 

I MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
! KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — ... ama 

binbir meşakkatle tütün üreten insanın alacağından 
i çok daha fazla tütün parasını alırsın, haksız da bir 

rekabet yaparsın... 
«unun dışında, tütün mamulleri üretimi, satışı ve 

ithalatıyla ilgili nasıl bir hüküm var: Hani diyorduk 
ya, «Tekel" kaldırıldı» filan diye; bakalım Tekel'in 
neresi kaldırılmış! 5 inci maddede diyor ki : «Yerli 

I ve yabancı gerçek ve tüzelkişilerin, Tekel İdaresiyle 
ortaklık teşkili suretiyle, yurt içinde tütün mamulleri 

i üretmeleri serbesttir.» Bu, eskiden sadece Tekelin 
yapabileceği bir şeyken, şimdi, sigara üretimi, tütün 
mamulleri üretimi, yerli ve yabancı sermayeye de 
açılmış. Ama nasıl?.. Tekel'in ortaklığıyla. İşte, kal-

j dırılan Tekel bu; yani Tekel İşletmelerinin, Türkiye' 
de tek başına sigara üretmesi tekeli kaldırılmış... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yabancı tekel gel
miş. 

BAŞKAN — Sayın Can. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
j KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — ... Te-
j kel İşletmeleri kaldırılmamış; yabancı sermaye, yerli 
j sermaye eğer gelir de Tekel ile ortak olursa, ko-
I şulları tarafımızdan belirlenmek şartıyla, Türkiye'de 
I sigara üretebilirler. Getirilen yenilik budur. Sebebi 

açrfcça ortadadır. Sayın milletvekilimiz izah ettiler; 
Türkiye'de sigara fabrikalarının bugün itibariyle ka
pasitesi yüzbin tonlar olarak ifade edilmektedir. Sa
yın Barış Can söyledi, «1984 yılında şu kadar bin 
ton, 1979Ma şu kadar bir ton, 1985te bu kadar bin 
ton» dedi. Ben size, bakınız, tütün ve tütün mamulle
rinin tüketimini söyleyeyim : 1979 yılında 66 700 ton, 
1980 yılında 64 300 ton, 1981 yılında 65 bin, 1982 
yılında 55 bin -10 aylık- 1983'te 64 bin ton, 1984*te 
63 796, 1985te 64 292, 1986'da, 10 aylık netice 

I 56 291 ton. Bu rakamların içine çok sayın milletve
killeri, yabancı sigaraların tüketimi de dahildir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ne kadar yabancı 
sigara Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Müsaa-
I de ederseniz arz edeyim. 
I Yabancı sigara miktarı 1984 yılında 1 559 ton, 
I 1985 yılında 3 877 ton, 1986 yılında 6 086 tondur. 
I Bunlar dahil, bu rakamlar var; ama bizim Türk'iye-
I rriizde sigara üretimi kapasitesi yüzbinler olarak ifa-
1 de ediliyor; yüzbin tonun üzerinde. Bu, bugün de 
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böyle, üç sene önce de böyleydi, beş sene önce de I 
böyleydi; bir tek, arada 10 b'in ton kapasiteli Tokat 
Sigara Fabrikasının tekel işletmeleri arasına girme
sidir. I 

Şimdi, süzJin elinizde yüzbinleri aşan veyahut di
yelim yüzbinleri ' bulan bir imalat kapasiteniz var; 
kalkıyorsunuz, işte İzmir'de Akhisar'da, Samsun Bal-
lıc'aMa, Diyarbakır'da, Erzurum'da sigara fabrika
ları başlatıyorsunuz, ayrıca, i'k'i tane de programda 
yenisine yer veriyorsunuz... Allah'tan, onlara başla
nılmamış ve onlar öyle oralarda duruyor, ekonomik 
değerlerini kaybediyor. Biz, son iki senedir onları 
depo olarak kullanmaya başladık; hiç olmazsa çü-
rüyüp gitmelerine engel olduk. 

tşte hedef, bu fabrikaların kurulacak şirketler 
eliyle, ekonomiye daha da verimli olacak bir şekilde 
değerlendirilmesine imkân sağlamaktır. Orada, eğer 
bir sigara fabrikası kurulursa, orada ik'ibin - üçbin 
kişi çalışırsa, orada bir hareket olursa, o yörenin ço
cukları iş bulursa, memleketimizde üretilen sigaranın 
kalitesi artarsa, Türkiye, sigara ihraç eden ülkeler 
arasına girerse, bundan kimin kazancı olur sayın 
milletvekilleri? 

Takdirlerinize arz ediyorum. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri alkışlar) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ya
bancı sermayenin, 
. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Buraya 
para getiren kimselerin de mutlaka para kazanması 
lazımdır. Siz kalkar, kazancınız olmadığı halde bir 
yere yatırım yapar mısınız çok değerli milletvekili? 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Yapmayız yapmayız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı konuşma
yalım. Lütfen. 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Soruyor efen<dim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sonra sorarsınız. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Genel
de söylüyorum efendim. Herhangi bir kimseyi bağla- I 
yıcı- kabul etmiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Buyurun. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

- BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. Buyurun, 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Sayın | 

m'iletvekilleri, «Bu sigara ithalatı boş yere yapılmak
tadır. Kaçakçılık devam etmektedir. Boyutları gide
rek de artmaktadır» ifade buyurdular sayın millet
vekillerinden biri. Ben sadece, bu sigara ithalatından 
yıllar itibariyle Toplu Konut Fonuna yapılan öde
meleri size arz edeceğim; müsaade ederseniz, artık 
bu konuyu kapatacağım. 

1984 yılında 57 küsur milyar lira, 1985 yılında 
105 milyar lira, 1986 yılında, 10 aylık 135 milyar 
lira, 1986 yılı sonunda 145 milyar liralık bir ödeme 
yapılacağı tahmin edilmektedir. 

Tokat'ta yapılan kapalı kapılar arkasındaki top
lantı, her nasılsa, Sinop SHP teşkilatının bilgisi da
hilinde oluyor ve teşkilat oraya giderek, 20 tane bir
birinden parlak bildiri arz ediyor. Şimdi, bir taraftan 
kapıları kapatacaksınız, bir taraftan SHP'riin Sinop 
teşkilatı gidecek orada 20 tane parlak bildiri vere
cek... Burada herhalde bir çelişki var. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Saptırmayın Sayın 
Bakan, geçen gün de saptırdınız; tutanakları isteti
rim. 

BAŞKAN — Lütfen Saym Can, Sayın Can... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bura
da üniversiteler var... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Saptırmayın Sayın 
Bakan... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Can... 
Lütfen Başkanlığa hitap edin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — ... bu
rada tütün eksperleri var, burada bilim çevreleri var; 
herkes var, herkese açık, televizyon çekim yapıyor, 
gazete temsilcileri orada, "bütün dünya izliyor. Yalnız, 
müsaade ederseniz bir hususu arz edeceğim. Tabîî ki, 
tütüne ödenen .para ile tütünün maliyeti hadisesini 
birbiriyle karıştırmamak lazımdır. Tütün alınıyor; 
mesela (B) grad tütüne 1 100 lira verilecek Ege Böl
gesinde; ama tütünün Tekel işletmelerine veya tüc
cara kabaca maliyeti, çok kaba olarak, alım fiyatının 
aşağı yukarı yüzde 100 kadarıyla gerçekleşiyor. Ya
ni, 1 100 liraya alınan (B) grad bir tütünün Tekel 
işletmelerine veya tüccara maliyet aşağı yukarı 2 200 
lira civarında oluyor. Bunların satış fiyatlarıyla alış 
fiyatları arasında yapılan düzenlemeler de, hep üre
ticinin daha iyi para almasını sağlamak için yapıl
mıştır. Sadede bir bilgi vereceğim. 

Değerli milletvekilleri, 19.12.1986 tarihi itibariyle 
Tekel ve tüccarın toplam, Ege Bölgelinde aldığı tü-
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tün miktarı 63 690 tondur. Bu 63 690 tonun 44 057 I 
tonunu Tekel almış,- 19 633 tonunu tüccar almıştır. 
Bu rakamlar 19.12.1986 tarihi itibariyledir. Bu ra
kamlar süratle değişiyor ve burada teşekkül eden or
talama fiyat, sadece Tekel alımlarını dikkate alırsa
nız, 1 450 lira 90 kuruş; sadece tüccarın alımlarını I 
dikkate alırsanız 1 645 lira 72 kuruş; toplam ortala
ma fiyatı alırsanız 1 510 lira 75 kuruştur. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Tüccar daha fazla fiyatla almış. 

BAŞKAN — Lütfen Say m Ceylan... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Her kim 
daha fazla öderse ödesin, önemli olan, üreticinin ce- I 
bine daha çok para girmesidir; hedefimiz budur. I 
ı(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Geçen I 
yıl 778 lira 68 kuruş alan tütün üreticisi, bugün Ege 
Bölgesinde 1 500 liranın üzerinde para alıyorsa, bu, I 
ancak: tütün üreticisinin lehine bir gelişmedir. Parayı I 
kim verirse versin, Allah tütün üreticisinin tuttuğunu I 
altın etsin, mahsulünü bol etsin, alacağı parayı daha I 
yüksek etsin. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, I 
alkışlar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yemin et. Bir tane 
fiş getir. I 

-BAŞKAN — Lütfen efendim... , 
Sayın Bakan, lütfen efendim, hitaplarınızda daha I 

mutedil olunuz. I 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Efendim, 
bazı konuları açıklarken heyecanlanıyorum. I 

BAŞKAN — Sizin karakteriniz mülayim hitap I 
etmeye... j 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bırak yahu. Allah 
müstahakını versin. I 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
- Tüccar daha fazla fiyat vermiş. I 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Vallahi yanlış 
oldu. I 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
İMALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Çok de-
~ ğerli milletvekilleri, saygıdeğer Başkanım; bu enf- I 

lasyon konusunda da burada hakikaten çok uzun I 
boylu şeyler söylendi. Değişik kavramlar; giriş hız- I 
lan, çıkış hızları, deflatörler, yıl sonu ortalamaları, I 
yıl ortalamaları; işte 12 aylık değerler, Hazinenin de- I 
geri, yok Devlet İstatistik Enstitüsünün değeri, ve- I 
saire; bunların hepsi birer kavramdır. Bunların hep- J 

si ekonominin gidişatını anlatmak için kullanılan bi
rer istatistik! veri; ama önemli olan bir şey var: Ba
kınız, acaba bu değerler, birbirinden farklı olan de
ğerler, gidişat olarak birbiriyle bir paralellik göste
riyor mu? Yani, eğer Devlet istatistik Enstitüsünün 
verileri bir artış gösteriyorken, Hazinenin verileri de 
artış gösteriyorsa veya tersi oluyorsa, demek ki eko
nomide izlenen politikalarla ilgili net bir ifade var 
ortada. Eğer her ikisi de düşüyorsa, her ikisi de 
muntazam bir düşme gösteriyorsa veya zikzaklar çi
ziyorsa, siz bu değerlere bakarak ekonomi hakkında 
birtakım değer yargılarına varabilirsiniz. Burada söy
lediğimiz işte ıbundan ibarettir. Ben, arkadaşlarıma 
rica ettim, bir grafik yaptılar. Tabiî, bu grafiği sîz
lere göstermek çok zor; ama müsaade ederseniz bir 
gerçeği burada ıbir kere daha size ifade etmek isti
yorum ve arkadaşlarım bu grafikleri dağıtsınlar -eğer 
ellerinde var ise- arkadaşlara. 

Şimdi bakınız efendim, 1983 yılında diyoruz ki, 
yıllık ortalama enflasyon rakamı 30,6. Hiç itiraz yok, 
Ama, bir de aylara bakalım. Şimdi 'bakınız, birin
ci, ikinci, üçüncü aylarda -yani yılın Ik dörtte bi
rinde- rakamlar 24,8, 24,9, 24,06 olarak çıkmış. Son
ra, bu rakamlar, 23,7, 24,09, 29,5 olarak çıkmış ve 
30,17, 30,97, 32,45, 36,7, 39,85 olarak devam et
miş; 40,86 olarak yıl sonuna ulaşılmıştır. Aylık de
ğerleri tifade ediyorum. 

1983 yılı Me iılgiıli grafik elimde. Bakınız değerli 
milliletvekiıHeri, şuradan başlamış, aşağıya düşmüş ve 
şuraya doğru şiddetli bir artış göstermiş, şuradan ani 
bir yükselişi var; yani yıl sonuna girerken, burada 
bir artış var. 

1984 yılında.., 
FERİT MELEN (Van) — Her sene öyle olur. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Arz ede
ceğim efendim; her sene öyle mi oluyor, siz taikdir 
edeceksiniz. 

Bakınız, 1984 yılında buradaki rakam -şu eğri 
yükseliyor ya aniden- şuradan başlıyor ve yükseli
yor; hakikaten 54'lere varmış. Biz, «85 olur» demi
şiz, öyle ümit etmişiz; ama 1984 yılı bütçesini 'biz 
yapmamışız, 1984 yılının ekonomik değerlerine de 
biz tam olarak sahip değiliz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) —' Baş
bakanınız yaptı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Uygula
yacağımız ekonomik politikalarla, süratle enflasyo
nu aşağı düşüreceğimize inanıyor idik. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Hâlâ aynı yerdesiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendini... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devanıila) — Hâlâ 
inancımız devam etmektedir; ancak bu rakama, maa
lesef senemin sonlarına doğru ulaşabilmişiz. Nereye? 
Yani, artışı durdurmaya ve ondan sonra da yavaş 
yavaş indirımeye. İşte bu, yavaş yavaş 'inme 'hadise
si, bakınız şurada, şu sarı ile gösterdiğim çizgide 'iz
lenebiliyor, artık yavaş yavaş iniyor; hatta ilik aylar
da, yavaş yavaş değil, çok süratle iniyor. Sonra bir 
duruş var; bu duruş, 1986 yıllında şu kırmızıdan 
'başlıyor, şöyle devam ediyor ve giderek inliyor, yıl 
sonuna doğru da sürekli olarak iniyor; altıncı, ye
dinci aydan itibaren devamlı iniyor. 

'KÂZIM İPEK (Amasya) — Nasıl iniş bu, bo
yuma fiyatlar artıyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — De
mek ki, bazı yıillar artar, bazı yıllar da inebilir. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, «Bazı şeylere inanmak 
lazım, bazı şeylere inanmamak lazım» diye bir şey 
söyleyemezsiniz. Burada diyeceksiniz ki, «Efendim, 
filanca politikalar eskiden başlamıştı, filanca 'artış 
hızı eskiden gelmişti.» İthalattan, ihracattan 'bahse
derken hem diyeceksiniz ki, «ihracat zaten eskiden 
'başlamıştı, 1983'lerde şu kadar milyar dolarlara ulaş
mıştı; siz bunu Ikalldiıüdınız, 8 milyara getirdiniz...» 
'bunu ka'bul edeceksiniz; ama ondan sonra, «1983 yı
lında enflasyon giderek artan bir seyir takip etti ve 
1984'e artarak girdi; dolayısıyla biz bunu ancak o 
yılların ortalarında durdurahildik» sözüne inanmaya
caksınız... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Doğrulara inanırız Sayın 'Balkan. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
Sayın Bakan, 10 dakikanız var efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Çok te
şekkür ediyorum' efendim; sığdıırmaya çalışacağım. 

«Türkiye, dünyada son yılarda meydana gelen 
pozitif gelişmelerden nasibini alamamıştır» dedi 'bir 
sayın konuşmacı. 

Bakalim : Dünyada gayri safi millî hâsıladakli ge
lişme, 1984 yılında 4,4 olmuş; l£85'te bu rakam 2,4'e 
düşmüş; 1986 tahmini ise 3,1. Gelişmekte olan ülke
lerde gayri safi millî hâsıladaki artış, 1984 yılında 
4,1; 1985 yılında 3,2; 1986 yılının tahmini rakamı 
ise 3. Türkiyelinizde gayri safi millî hâsılada neler 
olmuş? 1984 yılındaki rakam 5,9; 1985 yılında 5,1; 
1986 yılında - dokuz aylık verilere göre yapılan tah
mine göre - 7,9. Eğer dünyada 3,1'lik bir artış var 
iken, Türkiye 7'lerİn üzerinde bir artış yapıyorsa, 
«Türkiye nasibini almıyor» demek, haksızlık olmaz 
mı? 

Dünyada ticaret hacmi, hacmen; 1984 yılında 8,7; 
1985 yılında 2,9'luk artış gösterirken, 1986 yılında 
3,3'lü'k bir artış beklenir iken; eğer Türkiye ticaret 
hacmi, hacmen; 1984 yılında 20,6; 1985 yılında 3,6 
artmış ise, «Türkiye ticaretten nasibini almamış» de
mek mümkün mü? 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Peki 
tabiî ticaret hadleri düşmüş Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Gayet 
tabiî ki, daha iyisine ulaşmak, daha iyisini yapmak 
hepimizin amacı, hepimizin hedefi ve bu hedefe mut
laka ulaşacağız. 

«Birçok sayın konuşmacı diyor ki : «Ekonomi 
iyiye gidiyor diyorsunuz; ama bunu rakamlarla söyle
mek lazım.» 

Hay hay, rakamlarla söyleyelim. Eğer biz, eko
nomi iyiye gidiyor; derken, bir memlekette tasarruf 
hacminin, toplam yurt içi tasarruflarının gayri safî 
millî hâsılaya oranının artıyor olduğunu görürsek; 
yatırım hacminin, toplam sabit sermaye yatırımlarının 
gayri safi millî hâsılaya oranının artıyor olduğunu 
görürsek; gayri safi millî hâsılaidak'i büyüme hızının, 
dünyadaki tüm milletler ortalamasının çok üzerinde 
olduğunu görürsek; enflasyon nispetinin, - ister az 
İster çok - düşüyor olduğunu görürsek, ekonominin 
iyiye gittiğini herhalde söyteyeibil'iriz. 

Arkadaşların ihracat meselesinde hakları var; biz 
de aksini söyleyemiyoruz ki, söylemek mümkün de
ğil; ama burada bir forsmajör var. Siz, 1984 - 1985 
yıllarında yeni pazarlar bulmuşsunuz; İran'a, Irak'a 
ve diğer petrol satarak hayatiyetini sürdüren ülkele
re büyük miktarlarda ihracat yapmışsınız; ama bu 
ülkelerin alım güçleri düşmüş. Bu ülkelerin alım güç
lerinin düşmesi kadar, sıizin de satabilme miktarınız 
düşmektedir. Bundan gayet tabiî olan nedir ki? 1985 
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yılında, toplam ihracatımız içinde sadece İran ve 
Irak'a bizim sattığımız miktar 2 milyar 40 milyon do
lar civarında. Bü, aşağı yukarı yüzde 26'ya tekabül 
eden bir rakam. Bunun yarı yarıya düştüğünü kabul 
etseniz, bizim onlara yapabileceğimiz ihracat yüzde 
13'e düşmüştür. Tabiî M, mesele sadece petrol değil; 
bunun yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerin ticaret ha
cimlerini daraltma istikametinde çalışmaları, Ameri
ka, AET ülkeleri gibi, bazı büyük alıcı ülkelerin ko
ruma duvarlarını koymak suretiyle Türkiye ve Tür-
Ikiye gibi ülkelerin ticaretlerine engeller koymaları, 
tabiî ki çok önemli birtakım değerler taşımaktadır. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; bu konu
da tabiî ki konuşma çok uzun sürebilir; ama vakti
miz dar olduğu için kısa kesiyorum. 

Bir sayın konuşmacı dedi ki : «Plan, 5 yıllık bir 
faaliyeti gösterir. Planda 1987 yılı ile ilgili rakam 10,3 
milyar dolardır; şimdi siz bunu 8,7 milyar dolara in
diriyorsunuz; bu bir tutarsızlık değil midir?» 

Sayın milletvekilleri, planı yapıyorsunuz; plan, 
5 yıllık bir devrede yapılan bir tahminler manzume
sidir. Program ve bütçe ise, o tahminler manzumesi 
içinde dünyada meydana gelen konjonktürel değişik
likler, ülke dkonomisinde meydanla gelen farklılıklar 
da dikkate alınarak, ülke kaynaklarındaki artışlar ve
ya eksilmeler dikkate alınarak yapılan düzeltmeler 
sonucunda, bir yılki faaliyeti gösteren belgelerdir. 
Dolayısıyla, birkaç sene önce yapılmış plandaki bir 
rakamı ele alıp, «Efendim, daha 'iki yıl geçmeden bu 
rakamı bu kadar düşürmek nasıl oluyor; işte başa
rısızlığın bir ifadesi değil mi?» diye bu kürsüde ifade 
etmek; biraz gene haksızlık oluyor. Kendileri orta
ya koydular; cımbızla ekonominin içlinden bir husu
su çıkartıp, ortaya koyup, «İşte, benim ekonomim iyi
ye gidiyor diyemezsiniz» dediler. Haklıdırlar; ama 
kendileri de cımbızla çekip, plan, program ve bütçe 
arasında bir uyumsuzluğu ele alıp «İşte sizin söyle
diğiniz plandaki 10,3'tür, şimdi siz bunu 8,7'ye indi
riyorsunuz, yanlışlar yapıyorsunuz» demek, aynı mi
sale güzel bir örnök oluyor, önemli olan, 5 yıllık pla
nın, plan dönemi sonunda hedeflerine ulaşıp ulaşma-
masıdır. Tabiî ki hükümetler, ekonomik programla
rını, yıllar içinde meydana gelen değişmelere göre, 
dünya ekonomisinde meydana gelen değişmelere göre 
revize edeceklerdir; yapılanlar budur. 

BAŞKAN — 5 dakikanız kaldı efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Epey 
vaktim var, teşekkür ederim. 
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Efendim, bütçe açığı ile ilgMi birkaç hususu ve ay
nı zamanda borç idaresi ile alakalı birkaç noktayı da, 
müsaade ederseniz tekrar dikkaüerinizt sunmak isti
yorum. 

Değerli milletvekilleri, 1986 yılı bütçesini yüce 
Meclise takdim ederken, bir değişik tarzda sizlere 
bütçeyi hazırlayıp takdim ettiğimizi ifade etmiştim. 
Bu tarzda, devletin yaptığı anapara harcamaları 
bütçe içinde gözükmüyordu, devletin yapacağı borç
lanmalar da bütçe içinde gelir kalemi olarak gösteril-
miyördu. Dolayısıyla, memleketin kaynaklarıyla yap
tığınız harcamaların ne kadarının karşılanabildiği ve 
hakikî bütçe açığının ne kadar olduğunu görme imkâ
nı ortaya çıkıyordu ve biz, bu yeni düzenlemeyi ge
tirirken, 1985 yılında 1986 bütçesini takdim ederken, 
11986 Malî Yılı Bütçe Kanununun 35 inci maddesinde 
ve bu sene sizlere takdim ettiğimiz Bütçe Kanununun 
37 nci maddesinde devlet borçlarının uygulama sonuç
larının Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
bulunduğu Bakanlıkça hazırlanıp, kesinhesaplara ge
çirilmek üzere Maliye ye Gümrük Bakanlığına gönj 

derileceği hususunu açık şekilde ifade ediyoruz. 
Demek ki, bir yılın kesinhesaplarını incelerken, 

devletin borçlarını, borç idaresinin faaliyetlerini açık 
ve seçik bu Meclis görecek, bu faaliyetler Mecliste 
açık bir şekilde tartışılacak. İşte, devlet murakabesi
nin en açık şekli bu değil mi? Eski tarzda getirseydik, 
borçların bir kısmı birbirine girecek, hangisi anapara, 
hangisi faiz belli olmadan bu bütçeler geçmeyecek 
miydi? 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Yapma 
yahu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Biz, size 
bu bütçeyi takdim ederken nasıl getirecektik? Eski 
yıllarda yaptığımız gibi, yıllarca alışılmış usulde büt
çe açığı yok, alacak vereceğe, harcamaya denk, bütçe 
açığı olmayan bir bütçe; sonunda da bütçe açığının 
izahlarını arayacaktık. Şimdi, biz diyoruz ki, bizim 
açığımız bu kadardır, bizim tahminlerimiz bunu gös
teriyor; biz bu hedefe ulaşmaya çalışacağız. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Onu Hazine bütçesin
de anlattık. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — İşte apa
çık bir bütçe; saklanan yok, gizlenen yok. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Apaçık, doğru. 
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H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sen mühendissin şan
tiyeye git; maliyecilik ayrı iş. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Biz, da
ha 1986 yılı bütçesi kesinhesapları görüşülmesi gün
deme gelmeden Meclisin önüne şu takdimde bütün 
borçlarımızla ilgili ayrıntılı bilgileri takdim etmiş bu
lunuyoruz. Bizim, ne denetimden, ne incelemeden, 
hiçbir şeyden saklayacak, çekinecek tarafımız yok. 
işte rakamlar, işte değerler; buyurunuz sayın millet
vekilleri, yüce parlamentonun çok değerli üyeleri, her 
şey tenkitlerinize amadedir. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Deterjan satıcısı, 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Bakan, biraz 
önce de aynı lafları söylediniz; kaydırmalara dikkat 
ediniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; lütfen Sayın Can. 
Lütfen bağlayınız Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, sözlerime birkaç rakam vermekle, mü
saade ederseniz, son vereceğim. 

Bu 7.8; 7.9 rakamlarını tartışırken, bakınız bazı 
üretim kalemlerinde neler olmuş. 1985 yılında ham-
demir üretimi 3 milyon 94 bin ton iken, bu rakam 
3 550'ye çıkmış; hamdemirdeki artış yüzde 14.7; sıvı 
çelikteki artış 1986 yılında 75.3 olacak; çimentodaki 
artış miktarı yüzde 11.8 olarak gerçekleşecek; linyit
teki artış yüzde 20, hampetrol istihsalindeki artış yüz
de 3.6; otomobil üretimindeki artış yüzde 25.9; mil
yar kilowat/saat olarak bakıldığında elektrik enerji-
sindeki artış yüzde 14.8. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Bakan, elek
trikteki artış yüzde 9.3. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Fırat... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, yüce Meclisin çok değerli milletvekilleri; siz
lere, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, 
hükümetin uygulamalarıyla ilgili bazı bilgiler vermeye 
çalıştım. Vaktim çok az; bu büyük bir haksızlık, saat
lerce bütçeleri, politikaları tenkit edeceksiniz, ondan 
sonra da bunun müdafaasını yapmak durumunda 
olanlara, icraatı yaşayanlara ve yapanlara konuşulan
lar kadar bir imkân vereceksiniz... Hakikaten olmu-
yor; bu kısa zaman içinde, ancak bunlar bu kadar ; 
anlatılabiliyor. Keşke vaktimiz olsa, bazı konuları, 
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anlaşılamayan konuları biraz daha sakin, otursak, an-
latsak. öyle zannediyorum ki, arkadaşlarımız da bi
zim söylemek istediklerimizi, yapmak istediklerimizi 
en az bizim kadar beğenip, takdir edip, bizimle bera
ber hareket etmenin mutluluğuna kavuşacaklar. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sayın Bakan, saat 20.00'den sonra özel gündem ya
palım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Çok de
ğerli milletvekilleri, sözlerime bu duygu ve düşünce
lerle son verirken, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1987 
malî yılı bütçesinin, Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
ve yüce Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın İsmail Üğdül, buyurun efendim. Süreniz 10 

dakikadır. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, bir dakika. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkanım, söy
lemediğim bir şey, söylenmiş gibi gösterilmiş; zabıt
ları getirdim, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız çıktı. Ondan 
sonra düşünürüz. 

İH. BARIŞ CAN (Sinop) — Daha sonra, aynı otu
rumda değil mi? 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Üğdül, süreniz 
10 dakikadır. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, yü
ce Meclisin saygı değer üyeleri; 1987 Yılı Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle, şahsım adı
na huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Anavatan İktidarının üçüncü yılını doldurduğu şu 
günlerde ve bütçe müzakerelerinin sona ereceği şu an
larda, biz, Anavatan Partisi İktidarı mensupları ola
rak, yüce milletimize hizmetin en iyisinin verildiği 
inancıyla huzur içerisindeyiz. 

Anavatan Partisi İktidarı, hükümeti ile teşkilatı ile 
belediyeleri ile vatandaşlarına en iyisini vermek için, 
gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır. Başta Sa
yın Başbakanımız Turgut Özal olmak üzere... 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, bir dakika efendim. 
Soru sormak isteyenler, lütfen yazılı olarak bildirsin
ler. 
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Devam buyurun efendim. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — ... içeride istik

rarlı ve dışarıda itibarlı bir Türkiye yaratmak için, 
ellerinden gelen gayreti esirgememektedirler. 

icraatlarımız, vatandaşlara çeşitli vesilelerle anla
tılmaya çalışıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi kür
süsünden yüce Meclise her vesile ile bilgiler yerildi, 
muhalefet de, üzerine düşen görevi, her zaman elin
den geldiği kadar yapmaya çalıştı. 

Değerli arkadaşlar, biz milletvekilleri, haysiyeti
mizle, şerefimizle buraya geldik, zamanımız dolunca, 
yine haysiyetimiz ve şerefimizle ailelerimize ve ço
cuklarımıza bir leke sürdürmeden buradan ayrılmak 
zorundayız. Birbirimizin yüzüne bakacağız; bu yüce 
kürsüden, bir milletvekilinin diğer bir milletvekili ta
rafından karalanması, hatta aslı astan olmayan sebep
lerle küçük düşürülmeye çalışılması çok üzücüdür. 
Ben, böyle birtakım olayların olmamasını değerli mil
letvekili arkadaşlarımdan hassaten rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bazen birbirimize kürsüde iken 
laf atıyoruz; fakat oturum bittikten sonra arkadaşça 
ayrılıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin karış
masından, huzursuz ortama girmesinden menfaat 
umanlara biz fırsat vermemeliyiz. 

BAŞKAN — Maliye Bütçesi bu, değil mi efen
dim? (Gülüşmeler). 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Evet efendim. 
Şahsım adına konuşuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Mevkiimiz ve ki

şiliğimiz itibariyle, bu çatı altında hiçbirimizin ağzın
dan kötü bir laf çıkmamıştır ve çıkmamalıdır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yumruk çıkmıştır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; bir memleketin gelişebilmesi, hiz
metlerini, yatırımlarını en iyi şekilde yapabilmesi için, 
vergisini de en iyi şekilde tahsil etmesi gerekmektedir. 
Arkadaşlarımız, eskiden ücretlilerin vergi payı için
deki oranlarının diğer mükelleflere oranla yüksek ol-

• duğundan bahsettiler ve bir zamanlar bu «Bordro 
mahkûmları» şekliyle tabir ediliyordu; fakat Anavatan 
İktidarı aldığı önlemler ve çıkardığı kanunlarla bu 
oranı tam tersine çevirmiştir. Bu reform mahiyetin
deki kanunların hepsinden bahsetme zamanım ve im
kânım yok. Ben, çok önemli bulduğum vergi iadesi 
meselesinden bahsetmek istiyorum. 

Bugün, vergi mevzuunda en önemli konu, eskiden 
en çok sıkıntı çekilen konu, belge düzeninin yerleşe-

memesi meselesi idi. Anavatan İktidarı, bu konuya 
en ince bir şekilde değinerek, vergi iadesi müessesesini 
yaratmış ve bu sayede menfaatları birbirine karşı ge
tirerek, bazı konularda büyük başarı sağlamıştır. Biz, 
eskiden vergi mükelleflerine daima şüphe ile bakım
sızdır ve bu şüphenin tezahürü olarak da, yaptığımız 
uygulamalarda çeşitli şekilde bazı kanunlar çıkarmı-
şızdır. Mesela bunların en önemlilerinden bir tanesi, 
vatandaşa itimatsızlığın en önemli bir göstergesi, ver
gi levhası tabloları olmuştur ve bunlar vatandaşların 
işyerlerinin en görülecek yerine asılıp, teşhir maksa
dıyla uygulamaya konulmuştur. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Hâlâ duruyor efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Kalkmış mı bunlar? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Anavatanlılar için kalkmış. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Anlayamadık, 
ne kaldırılmış? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Biz, Anavatan 
Partisi İktidarı, bu vergi iadesi olayını meydana ge
tirmekle, memurlarımıza, ücretlilerimize, esnaflarımı
za ve çiftçilerimize bir ek gelir imkânı sağlamış ve 
otokontrol, yani kontrolün de kendiliğinden meydana 
gelmesini gerçekleştirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu vergi iadesi konusu, he
pimizin bildiği gibi, tüm vatandaşlarımızca gayet 
memnuniyetle karşılanmakta ve bu, ailelerimiz tara
fından dahi en iyi şekilde takip edilmektedir. Bugün 
Maliye ve Gümrük Bakanlığımızdaki vergi kontrolör
lerinin ve müfettişlerinin sayısı ile vergi mükellefle
rimizin sayısını mukayese ettiğimiz, zaman, bu siste
min ne kadar yerinde alınmış bir karar olduğunu da
ha iyi anlamaktayız. 

Değerli milletvekilleri, ben burada bu vergi iadesi 
konusunda bir temennimi dile getirmek istiyorum. 
Çiftçilere de vergi iadesini getirdik; fakat öyle anlı
yorum ki, çiftçilere getirilen vergi iadesi, vatandaşlara 
ya iyi anlatılamadı veyahut da bunun gelişmesinden 
çekinenler, bunu istismar ederek, çiftçi vatandaşların 
vergi iadesi konularına hiç girmemeleri için ellerin
den gelen gayreti de gösterdiler. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Televizyonda Nuri Kantar, anlatıyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) - Bu
nun da kabahati muhalefete yüklendi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
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İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Değerli milletve
killeri, ben, gümrüklerle ilgili görüşlerimi de kısaca 
şöyle açıklamak istiyorum. 

Eski yıllarda gümrüklerden devamlı şikâyet edi
lir, gümrük kapılarından şikâyet edilir, Gümrük Mu
hafaza Teşkilatından şikâyet edilirdi. Anavatan Par
tisi İktidarı zamanında şikâyetler iyice azalmıştır. Bu
nun en bariz örneği de, Edirne Kapıkule Gümrüğü
dür. Eskiden, hep bilirsiniz, Edirne Kapıkule Gümrü
ğüne birinin gelebilmesi için, Edirne'deki rakımın da
hi bazen istismar edildiği, raporlarla, «Ula Edirne'ye 
gideyim» diye hareket edildiğini görmüşüzdür. Bunun 
en önemli sebebi, o zamanki mevzuatın katılığı ve 
gümrük kapılarının sade vatandaşlar için korkulu bir 
kapı, çeşitli düşünceler içinde olanların ise, menfaat
lerini düşündüğü bir kapı olduğunu hepimiz biliyor
duk. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Bugün Edirne 

Gümrük Kapısı, dışarıdan gelen turist dahil, vatan
daşlarımızın huzur içinde girdiği bir kapı haline gel
miştir; mevzuatlar çok kolaylaşmıştır, hatta ağustos 
ayında dahi gelen bir vatandaşımız, bir işçimiz Edir
ne Gümrük Kapısından 10 dakika gibi, kısa bir za
manda geçip, memleketine, vatanına kavuşmanın hu
zurunu görmektedir; bugün biz Kızılay'dan 10 daki
kada geçemiyoruz. Bu, Maliye ve Gümrük Bakanlığı
mızın gümrüklerde aldığı kararların en güzel bir ör
neğidir. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Peki Sayın Baş

kan. 
Benden önce konuşan arkadaşlarımın, Maliye ve 

Gümrük Bakanlığı mevzularına, başta Sayın Bakanı
mız olmak üzere, en güzel şekilde değindikleri inan
cıyla, 1987 Malî Yılı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Bütçemizin memleketimize, Bakanlık mensuplarına ve 
hepimize hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla se
lamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üğdül. 
Sorulara geçiyoruz efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, mü

saade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Can. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, biraz 

önce Sayın Bakan, söylemediğim bir şeyi söylemişim 
gibi gösterdiler. 

BAŞKAN — Nedir efendim o? 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — «Kapalı kapılar ar

dında yapılan sempozyum...» dediğimi söylediler ve 

ayrıca, olay da saptırılmıştır. İçtüzüğün 70 inci mad
desine göre bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yalmz, siz de sap
tırmayın efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Asıl 
olan hüsnüniyettir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî; hep ona bağlandık za
ten. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sayın Bakan biraz önce yapmış olduk
ları konuşmalarında, Tokat'ta düzenlenen sempozyu
mun, kapalı kapılar ardında yapıldığına ilişkin söz 
söylediğimi, bir açıklama yaptığımı beyan ederek, 
«Madem kapalı kapılar ardında yapılıyor da, senin 
örgütün oraya nasıl katıldı? Nasıl oluyor bu iş?» biçi
minde bir açıklama yaptılar. 

Zabıtları istettim, İşte zabıtlar burada. Ben bura
da böyle bir şey söylemedim. Aksine, orada yapılan 
sempozyumun, gözlerden ırak bir biçimde dikkatler
den kaçtığını, yararlanılabilecek birçok yanı olduğu
nu, bunlardan hükümetin yararlanması gerektiğini 
vurguladım. 

Konuları saptırmayı ve söylenmemiş şeyleri bizle
re yakıştırmayı - beni bağışlasınlar - son günlerde âdet 
haline getirdiler Sayın Bakan. 

ikinci bir kanıtı: 4 soruma ilişkin, 9.12.1986 ta
rihindeki tutanaklardır. Çok merak eden arkadaşım 
varsa - Ki, bu artık ciddî bir konuşma üslubu ve ko
nuşma anlayışının burada yerleşme biçimi bakımın
dan önem kazanmaktadır- lütfen incelesinler; biz ne 
demişiz, söylemediğimiz biçimde nasıl cevap vermiş
ler. 

9.12.1986 tarihindeki sorularımız ve aldığımız ce
vaplara da bakalım. 

BAŞKAN — Tamam efendim... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Şimdi, buradan bir 

şey çıkartmak istiyorum Sayın Başkan. 
Konuşmalar o anda bulunan kişilerin dikkatlerin

den kaçmaz; ancak dinlemiyorlarsa kaçabilir. Dikkat 
ediyorlarsa, dinliyorlarsa dikkatlerinden kaçmaz; 
ama hükümette bulunan, görev alan bir bakanın bu
nu alışkanlık haline getirmesini şahsen yadırgıyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Tamam değil efen

dim; bir açıklama yapacağım. 
BAŞKAN — Daha ne açıkyacaksınız efendim? 

Söylediniz işte. Tamam, mesele anlaşıldı. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sizce anlaşıldı efen

dim. 
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LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Ye
ter artık, ne söyleyeceksen söyledin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Hanımefendi, ko

nuşma, anlayışı zenginleştirir; yalnızlık, dehanın mek
tebidir. Siz yalnızken düşünün, burada konuşun; biz 
de yararlanalım sizden. 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen Başkanlığa hitap 
edin efendim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın Başkan, «Ka
palı kapılar ardında...» diyerek saptırma oluyor. Bu, 
ciddî bir provakasyöndur; işte, terör de böyle geli
yor. «Kapalı kapılar ardında konuşma yapılmış» de
memişim... 

BAŞKAN — Tamam... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Olmaz... 
BAŞKAN — E... ne yapacağız? 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Ne yapacağız var 

mı; bir şey söyleyeceksiniz. 
BAŞKAN — Ne diyeceğiz? 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Olmaz; bu alış

kanlık haline gelir, sabahleyin aynısını Sayın Timur 
Çınar da söyledi... 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Bağışla
dınız.... 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Hayır; bağışlamak 
Allah'a mahsus Sayın Doğuşlu. 

Bunlar burada, tartışma ortamında, hükümet eden 
kişiler tarafından alışkanlık- haline getirilirse, bizim 
sağlıklı sonuçları bulmamız mümkün olmaz. Bu, 
kürsüden yaptığım ciddî bir uyarıdır, bir daha olma
masını diliyorum. 

Yüce Kurula saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Can. 
Sorulara geçiyoruz efendim. 
Soru sormak isteyenleri sırasıyla okuyorum: Sa

yın Sadıklar, Sayın Hastürk, Sayın Türkân Arıkan, 
Sayın Ceylan, Sayın Öney, Sayın Bayezit, Sayın Fırat, 
Sayın Osmanlıoğlu. 

Soruların izahsız, ön sözsüz vesairesiz sorulması
nı çok rica ediyorum. (ANAP sıralarından «Bravo 
Başkan» sesleri). 

Buyurun Sayın Sadıklar. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkanım, aşağıdaki sorularımın cevaplandırıl
masını rica ediyorum. 

1. Devletin vatandaşlarına temmuz tarihi itiba
riyle 1,5 trilyon civarında olan tahakkuk etmiş borç
larının son durumu nedir? 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Hangi borç
lar efendim? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Adî emanet ve diğer emanetler olarak. Yoksa, Hazi
ne bonosu ve diğer bonoları da katarsak, bunun kaç 
trilyona, çıktığını siz de biliyorsunuz, biz de. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Çok teşek
kür ederim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
CAFER TAYYAR SADİKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Bakan sordu efendim. 
2. Maliye müfettişi, gümrük müfettişi, hesap uz

manı ve kontrolör olarak ne kadar kadro açığı var
dır, bunları ne zaman doldurmayı düşünmektedir
ler? 

3. Devlete açılan davaların 450 bin dosya teşkil 
ettiği bilinmektedir. 180 milyar lira tutan bu dosyala
rın temizlenebilmesi için ellerinde kifayetli kadro ol
madığı, 6 il ve 98 ilçede Hazine avukatının bulun
madığı tespit edilmiştir. Bu kadroların ne zaman dol
durulacağı hakkında bilgi rica ediyoruz* 

4. Vergi İdaresini Geliştirme Fonunda biriken 
paranın çok cüzî bir kısmı kullanılmıştır. Bunun kul
lanılması ne zaman tamamlanacaktır? 

5. Yabancı sigara ithalatı için ne kadar döviz 
harcanmıştır? Tüketimi yılda yüzde kaç artmaktadır? 
Türkiye'de yabancı sigara üretimi başlatılırsa, yaban
cı tütün ithalatı için ilk sene ne kadar döviz harcana
caktır? Dünyada ne kadar yabancı tütün stoku birik
miştir? Türkiye'de yabancı sigara üretilirse, aynı cins 
yabancı sigara ithali yasaklanacağı beyan edildiğine 
göre, diyelim ki, Marlboro üretildiğinde, Marlboro 
tekeli kurulmuş olmayacak mıdır? 

6. Tütün bölgelerinde tespit edilen fiyatların ma
liyetin çok altında olduğu iddia edilmektedir. Tekel 
yeniden tespit yaptırmayı düşünmekte midir? 

7. özel çay fabrikalarının bazılarının iflas ettiği 
bilinmektedir. Bu iflas sebepleri bakanlık tarafından 
tespit edilmiş midir? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sadıklar. 
Sayın Hastürk'ün soruları yazılı olduğu için, oku

tuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakana tevcihi için 
gereğini arz ederim. 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 
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•1. Tekel eksperleri tarafından yapılan tespitlerde 
yanlışlıklar yapıldığı üreticiler tarafından ifade edil
mektedir. İtiraz edilen bu tespitleri yenilemeyi ve baş
ka eksperlerce yeni tespit yapmayı düşünüyor musu
nuz? 

2. Bazı üniversiteler tarafından 237 sayılı Yasa 
gereğince 1987 yılı içinde yapılacak resmî taşıt alım
larında, bazı taşıtların Öğrenci Harçları Fonundan 
alınacağı kararlaştırıldı. Başka fonlardan da resmî ta
şıt alınacak mı? 

3. 237 sayılı Yasanın 7 nci maddesinde yer alan 
«Kullanılacak bu vasıtaların ekonomik, yurt şartlarına 
uygun standart ve ucuz olanlarından temini şarttır» 
'hükmüne rağmen, son model Mercedes ve diğer mar
ka lüks resmî taşıtlar hangi yasanın, hangi hükmüne 
göre satın alınmaktadır? ' 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkân Turgut Arı-
kan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, sayın bakanımızın cevaplandırması istir
hamımla sorularımı soruyorum : 

1. 1984 - 1985 ve 1986 yıllarında ithalat ve ih
racattaki vergi iadeleri, fonlar veya primlerde yapı
lan sürekli değişikliklerden kaynaklandığını ileri sür
dükleri zararları nedeniyle kuruluşlar tarafından Ha
zine aleyhine açılan dava sayısı ve bunların Türk Li
rası tutarı nedir? Hazine aleyhine açtıkları bu dava
lardan vazgeçen firma var mıdır, varsa bunların sayı
sı nedir ve vazgeçtikleri bu davaların Türk Lirası ola
rak tutarı nedir? 

2. 1986 yılında 90 küsur fon arasında yapılan 
transferlerin bir tablosunu yazılı olarak verebilir mi
siniz? 

3. 1984 - 1985 ve 1986 yıllarında Kamu Ortak
lığı Fonundan baraj ve oto yolların ihalesini alan fir
malara, istihkaka mahsup edilmek üzere, önceden 
avans verilmiş midir, verilmişse kaç firmaya, ne ka
dar avans verilmiştir? 

4. Tanıtma Fonunda 1986 yılında ne kadar kay
nak toplanmıştır; nerelere, ne kadar, ne için harcama 
yapılmıştır? 

5. 20 sayılı Karara göre kurulan Petrol Arama 
ve Petrol Faaliyetlerini Düzenleme Fonunda 1986 yı
lına ne kadar kaynak toplanmıştır ve bu fon kaynak
ları nerede kullanılmıştır? 

1984 - 1985 yıllarında bu fondan yaklaşık 100 
milyar lira Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna ak
tarılmıştır. Petrol ithaline büyük döviz ayıran ülke
mizde bu fon kaynaklan neden petrol arama faaliyet
lerinde kullanılmamıştır? 
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6. TÜPRAŞ, Albaraka (Al Baraca) Finans Ku
rumundan 150 milyon dolar, 1 *yıl vadeli yüzde 9.75 
ve yüzde 9.37,5 faizle kredi almıştır. Uluslararası pa
ra piyasalarından sağlanan krediler içinde Albaraka' 
nın yüksek faizle kredi açtığı görülmektedir. Bu yük
seklik, İslam ülkeleriyle iyi ilişkiler olduğu iddiasıyla 
çelişmiyor mu? 

* Albaraka ortakları arasında Sayın Korkut Özal'ın 
Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Hak Yatırım ve Ti
caret Şirketi bulunmakta mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkân. Arı-

kan. 
Buyurun Sayın Ceylan. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sayın Başkan, geçen sene sayın bakanıma sorduğum 
bir suali tutanaklardan okuyorum : 

«Batman, Beşiri ve Kurtalan'da inşa edilen; fakat 
çok ufak eksiklikleri kalan yaprak tütün bakım ve iş
leme evleri ne zaman işletmeye açılacaktır?» demiş
tim. 

Saym Bakan, «Batman, Beşiri ve Kurtalan'daki 
yaprak tütün bakımevleri hemen hemen bitmiş du
rumdadır, inşallah 1986 yılında hizmete alınacaktır. 
Açılış törenine sizi davet ediyoruz» diye cevaplandır
mışlardır. Bugüne kadar davet almadım. Acaba sa
yın bakan ne zaman hizmete açtılar, açmadılarsa 1987 
yılı içinde açacaklar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
[îayın Öney, buyurunuz efendim, soru sırası sizin

dir. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
bakan konuşmaları sırasında, «Fonlar hiçbir şekilde 
kimseden kaçırıİmamaktadır, isteyen milletvekili ar
kadaşımıza istediği an bilgi veririz, o halde, bu fon
ların denetimsiz olduğu hikâyesinden artık vazgeçi
niz» dediler. 

Şimdi bir soru sormak istiyorum : «Fon deneti
mi» dendiği zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onayı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi 
olarak alırız bu meseleyi. 

1. Bu bakımdan, acaba sayın bakan,- bir millet
vekilinin fonlarla ilgili olarak istediği bilgilerin kendi
lerine verilmesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
fonlar üzerindeki denetiminin aynı olduğu varsayımın
dan mı hareket edebilmektedirler ve bunlar bu kadar 
aynı şeyler midir? 
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'Başbakanın bu açıklamalarını, bugünkü münakaşalar
la nasıl 'bağdaştıraibileceksiniiz? 

3 üncü sorum : Sabahleyin Sayın Barış Can, Ma
liye Bakanlığını geniş !bir vezneye benzetti. Ben somut 
bir soru yönelterek konunun somutlaşmasını istiyo
rum. Maliye Bakanlığı ile 'bir kaza malimüdürlüğü 
arasında, fonksiyonel bakımdan, yetki açısından han
gi farklar vardır? «Somut olarak şu fark vardır, şu 
fark vardır, şu fark vardır» diye cevap istiyoum. 

Malî müşavirlik müessesesine bir 'başka yaklaşım 
yapacağım. Bundan 1,5 ay kadar önce, bütçenin ko
misyonda görüşülmesi sırasında aynı suali sormuştum 
ve sayın bakan, yanılmıyorsam, kurulması gereken 
yüksek kurulun karaımamesin'in bugün yarın çıkaca
ğı şeklinde -kısa sürede çıkacağı- bir beyanda bulun
muşlardı. Aradan 1,5 ay geçti, çıktığını görmedim. 
Çıkmış mıdır; çıkmıamışsa hangi tarihte çıkacaktır? 

Teşekkür ederim. 

2. Bu sorum Türkiye'nin iç borçlarıyla ilgilidir. 
1986 yılı sonunda devletin 2.2 trilyon iç borcu vardır 
ve 1987 yılı sonunda ise 3 trilyona çıkacaktır. 

Bu noktada iki sorum vardır : 
a) Acaba hükümet, bu borçları nasıl ödeyeceğine 

dair bir hesap ve plan yapmış mıdır? 
b) Bu kadar iç borç varken hâlâ, «Bütçe açığı

mız gayet küçüktür, bütçemiz denktir, bütün harca
malarımız sağlıklı bütçe kaynaklarına dayanmakta
dır» demek mümkün müdür ve doğru mudur? 

3. Hükümetin çok ısrarla üstünde durduğu Ye
minli Malî Müşavirlik Yasa Tasarısı kanunlaşmamış-
tır; bir kanuna eklenen bir madde ile bu işin olacağı 
zannedilmiş olduğundan, hiçbir işlem görmemiştir ve 
uygulama da başlamamıştır. 

Yeminli malî müşavirlikle ilgili olarak hükümet, 
yakın zamanda bu işi doğru dürüst yasalaştırmayı ve 
gerçekten uygulamaya koymayı düşünmekte midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Sayın Bayezit, buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın bakan 1984 yılı 'bütçesinin kendi
leri tarafından hazırlanmadığını söylediler., Olay ola
rak doğrudur. Ancak Hükümet, o bütçeyi benimse
miştir, uygulamıştır. 

Bu noktaî nazardan hareketle şu soruyu yönelti
yorum : Hükümet programında aynen «1984 yılı he
defi olan yüzde 25 lik: enflasyon oranına ulaşabilmek 
bir ' gayret ve fedakârlığı gerektirecektir» denmiştir. 
1984 yılında Türk Halkı tahmin edilenin üstünde bir 
gayret ve fedakârlık: gösterdiği ve zorlandığı cihetle, 
niçin sonuç alınamamış, yüzde 25'e ulaşılamamıştır? 

2 ner sorum ; Sayın Başbakan 9.12.1984 tarihinde 
enflasyon konusuna temas ederlerken; «Bizim muha
lefetimizin, dillerine en fazla pelesenk ettiği mesele 
enflasyon meselesidir. Ama, bu meselenin üzerine pek 
fazla gitmeyiniz; 3-5 ay sonra bundan vaz geçeceksi
niz» demişler ve ANAP sıralarından alkışlanmışlardır, 
tutanaklara göre. 

Yine »Sayın Başbakan 1985 yılı hakkında «1985 
yılına giriş hızımız daha düşük olacalktır ve bu 1985 
yılında enflasyon hedefimizi tutacağımızın işaretidir» 
•buyurmuşlar, yine ANAP sıralarından alkışlanmışlar
dır. 

Sayın Başbakan, bu sene, o yıllardaki kadar fazla 
alkışlanmadıkları için, kendilerine bundan önce yara
mayan alkışın, bu sefer sözlerini 'gerçekleştireceğini 
temenni ederek şu suali yöneltiyorum : Acaba Sayın 

iBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayezit. 
Sayın Ayhan Fırat, 'buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın bakandan aşağıdaki suallerimin cevaplandırılma
sını rica ediyorum. 

1. Bir önceki seneye nazaran, yani 1985 senesi
ne nazaran, traktör üretimindeki düşüş ne kadardır? 

2. ©ir önceki seneye nazaran elektrik üretimin
deki artışın yüzde 14 olduğunu söylediler. Yayınlanan 
1986 raporunda ve TEKln yayınladığı 1986 çalışma 
raporunda yüzde 9,3'tür ve rapor elimdedir. Bu tezat 
karşısında hangisinin hatalı olduğunu tahmin ediyor
lar? 

Bu rapor 1986 yılında, bundan iki-üç ay önce çık
mış bir rapordur. 

3. (Sayın Bakan, tütünün ortalama alım bedelinin 
1 500 lira; 1 400 Tekel, 1 600 tüccar olduğunu söyle
diler. Şimdi, ben burada 'bir kaç tane sual sormak is
tiyorum : 

a) 'Geçen sene tüccarın ortalama fiyatı neydi? 
b) Sayın Ba'kan tüccarın ihraç bedelinin 4 bıin 

Türk 'Lirası civarında olduğunu 'biliyorlar mı? 
c) Sayın Başbakanın kilo başına vereceğini vaat 

ettiği yüzde 5 ilave prim tüccara mı verilecektir, yok
sa bir yıl boyunca alıriteririi toprağa döken köylüye 
mı verilecektir? 

d) Geçen seneki ortalama fiyata, kalitenin iyi
leştiğini, + enflasyonu ilave ettiği zaman, sayın Ba
kan acaba miktarı 2 'binin üzerinde 'bulmazlar mı? 

e) Halen ürettiği 'tütünü tespit edilmeyen ne ka
dar üretici vardır? 
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f) Bugün yerli üretim otomobillerin kara'borsa 
(Satıldığını sayın Bakan biliyorlar mı? 

g) Hükümet 1984 yılı 'bütçe müzakerelerinde; «1 
veya 1,5 sent sonra enflasyonu tek rakama indirece
ğiz» demişlerdi. Acaba hangi sene tek rakama düşü
receklerdir? 

h) Bu sene yüzde 2-3 olarak programladıkları ta
rımdaki kalkınma hızı, «Yüzde 7,4 oldu» demiyor. 
150 "bin hektar tarım alanının yeniden sulamaya açıl
mış olduğu da nazarı itibara alınırsa ve iddia edildiği 
gibi yeni tohum, gübre kullanımındaki artış ve ilaç 
faktörleri de göz önüne alındığı takdirde, 1987'de çok 
daha büyük foir büyüme hızı olması gerekirken, ne
den tarımdaJki büyüme hızını üçtebir oranına, yani 
yüzde 2,5'a indirdiler? 

Hangi geriletici faktörleri nazarı 'itibara alıp tatbi
kata koydular iki, tarımdaki bu yüksek artış hızı ge
rileyerek üçte bir oranına düşecek? 

ı) Sayın Bakan iktidara geldikleri yıl, Türk köy
lüsünün kullanmış olduğu 8,5 milyon ton gübrenin, 
kendi dönemlerinde 7,2 milyon tona düştüğünü doğ
rularlar mı? 

i) Hazinenin 1 milyon 350 bin dolar zararına ola
rak gerçekleştirilen' yassı mamul ihracatının, (IZDAŞ 
tarafından yapılan yasst mamul ihracatı) dünya fiyat
larının 75 dolar altında yapıldığını Sayın Balkan bili
yorlar mı? 

Yine, anlaşmaya aykırı olarak 50 dolar aşağıdan 
ihraç edildiğini Sayın Bakan biliyorlar mı ve hailen 
İZDAŞ'ın yaptığı bu usulsüz ihracat gibi ihracat ya
pan firmalar var mı? 

4. Karakaya Barajı su tutmuştur. 30 bin köylü 
evlerini terk etmişlerdir. Sayın Bakan.30 blin köylü
nün halen devletten 40 milyar alacaklı olduklarını 
biliyorlar mı? Bu insanların 40 milyarını hangi tarih
te ödeyeceklerdir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 
Sayın Osmanlıoğlu, buyurun. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, Maliye ve Gümrük Bakanından cevapla
masını istediğim sorular şunlardır: 

1. Türkiye'de asgarî ücretten yüzde 25 vergi alı
nırken, 3 milyona kadar faiz gelirinden vergi alınma
masının nedeni nedir? Burada 'bir vergi adaletsizliği 
olup olmadığını nasıl açıkiayAcaklar? 

2. Türkiye'de serbest piyasa ekonomisi uygulan
dığı söyleniyor; ama, bu uygulanan ekonominin hu
kukla ilişkisi kurulmuş mudur? Çünkü, bir ekonomik 

sistem 'hukukla paralel olarak bağdaştırılmadığı süre
ce muvaffak olamaz. Bu bakımdan Türk Ticaret (Ka
nununda, icra ve İflas Kanununda tröst ve kartelleri 
önleyen, tekelciliği kıran hükümler olmadığına göre, 
bu kanunlarda değişiklik yapmayı düşünüyorlar mı? 

3. Sermaye piyasası olmadığı için bankerlik faci
asının yaşandığının söylenmesi, olayda devletin sorum
luluğunun kanıtı değil midir? Bankerzedelerin mağdu
riyetlerinin giderilmesi hakkında bir çalışma var mı
dır? Çözüm nasıl yapılacaktır? 

4. 657 sayılı Kanunda, bildiğim kadarıyla, ikin
ci iş yasağı diye 'bir prensip vardı. Bu prensip hu ka
nunda hâlâ duruyor mu, yoksa kalkmış mıdır? Dev-
let, kendi memuruna ikinci işi nerelerden, nasıl veri
yor? Böyle bir uygulama 657'nin bu prenslibine aykırı 
düşimüyor mu? 

5. Vasıtalı vergiler adil vergiler midir? KİT'lerin 
her gün zam yapmak suretiyle halktan aldıkları vası
talı vergileri adil 'buluyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Osmanlıoğ

lu. 
Sayın Batumlu, buyurun. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

ısayın Bakandan soruyorum : Vergiler konusundaki 
son zamanlarda uygulanan yüksek faizler nedeniyle 
irili ufaklı bütün esnaf ~sıkıntı içindedir. Vergi cezala
rında herhangi bir af getirilecek midir; aslı ödendiği 
takdirde? 

2. Halen Maliye ve Gümrük Bakanlığı nezdinde 
ve diğer 'bakanlıklarda veya Türkiye'de çalışan me
murlar iki sınıfa ayrılmış durumdadır; bir kadrolu, 
'bir de sözleşmeli. Arada büyük ücret farkları vardır. 
'Bugünkü enflasyon karşısında geçim sıkıntısı çeken 
dar gelirli memura da uygulama getirilecek midir, 
bunlara da artış yapılacak mıdır? 

'Diğer taraftan, yıllardır gümrüklerde kalmış olan 
servetlerin bir an evvel tasfiyesi için foir tasfiye mü
dürlüğü kurulmuştur. Bu konuda halihazır bugüne 
kadar kat edilen mesafe nedir, hangi durumdadır, ne 
yapılması düşünülmektedir? 

Yine, gümrüklerdeki otomobillerin tasfiyesi konu
sunda daha önce de söz konusu edilmişti; şimdi bir 
zorlukla karşı karşıyayız. Sayın milletvekillerinin loj
manlara taşınmaları halinde seyrüsefer zorluğu var
dır. Bu otomobillerden milletvekillerinin faydalandı
rılması düşünülmekte midir, düşünülmemekte imidir? 
Bu konuda Sayın Bakan ne düşünmektedirler veya 
milletvekillerine ithal izni imkânları verildiği takdir
de, kolaylık sağlanacak mıdır? 
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Saygılar «sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batuımlu. 
Sayın Balkan, sorular bitti efendim. Yalnız, istir

ham edeceğim, bazılarına yazılı cevap verebilirisiniz. 
Hitaplarınız lütfen Başkanlığa olsun; cevaplarınız lüt
fen kısa olsun; çünkü, 'bir 'bütçemiz daha var zatı âli
nize ait. O bakımdan, zamandan tasarrufu ön plana 
alalım efendim. Zaten bakanlığınız tasarrufla ilgili bir 
bakanlık:. 

Buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş-
(kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; emanetlerin duru
muyla ilgili olarak Sayın Sadıkîar'a cevap veriyorum, 
efendim. 

30.11.1986 tarihiyle 'bütçe emanetleri 406,2 milyar, 
adı emanetler 599,5 milyar. Bütçe emaneti 1.1.1986 ta
rihinde 385 milyar iken, 30.11.1986 tarihinde 406 mil
yar olmuş; artış miktarı 21 milyar mertebesindedir. 

Malî müfettişler, hesap uzmanları ve gümrük mü
fettişleriyle ilgili durum şöyle : 1986 yılında 206 ma
liye müfettişimiz var; 90 kadromuz boş. 101 gümrük 
müfettişi var; boş kadro 36 788 hesap uzmanı var; 
boş kadro 448. 1986 yılında gelirler 'kontrolörü 375: 
boş kadro 525. 

(Hazine avukatlarıyla ilgili olarak çalışmalarımız 
devam ediyor. Aslında, «Kalkınmada öncelikli yöre
lerde Hazine avukatı alınabilsin» diyerek birtakım dü
zenlemeler de yapıldı; ancak, hâlâ eksiklerimiz var
ıdır. Şu anda 1 031 kadromuz olmasına rağmen, 670 
dolu kadromuz mevcuttur, 361 boş kadroyu tamam-
'lamaya çalışıyoruz. 

(Vazgeçilen dava miktarı ve parasal değeriyle il
gili araştırma yapıp, yazılı olarak cevap vereceğiz. 

Vergi İdaresini Geliştirme Fonunda şu ana ka
dar 31 274 milyar para birikmiştir. Bunun 11 milyar 
468 milyonu fiilen harcanmıştır, imzaya bağlanmış, 
karar alınmış ve uygulamaya konacak, parası ödene
cek rakamlar yıl sonuna kadar 25 870 milyara ula
şacaktır. 31 274 ile 25 870 milyar arasındaki rakam 
1987 yılına devredilecektir. Bu paranın hemen tamamı 
yeni vergi daireleri alımı, vergi dairelerinin onarımı, 
tefrişi ve bilgisayar sistemlerinin alımı için harcan
mıştır. 

Sigara ithalatıyla ilgili artışları biraz önceki ko
nuşmamda verdim; sayın sual sahibi oradan alabilir
ler. 

Dünyadaki yabancı tütün üretimi ve stoklar hak
kında da elde muhtelif bilgiler vardır; son duruma ge
tirir, kendilerine takdim ederiz. 

Efendim, «Batmış özel çay fabrikaları var mı
dır, bunları .ne yapacaksınız?» sualine, müsaade eder
seniz yazılı cevap vereyim. 

BAŞKAN — Peki efendim; yazılı, daha mufassal 
olur. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Bayın Has-
türk'ün, yazılı olarak vermiş olduğu suallere, eğer 
kendileri de uygun görürlerse, yüksek müsaadeleriniz
le biz de yazılı olarak cevap verelim. 

Sayın Arıkan'ın, 1984, 1985, 1986 yılları ile ilgili 
davalar, tutarları, vazgeçilen dava tutarları ile ilgili 
cevapların bir kışımı sayın Sadıklar'ın sualinin için
de de vardı. Davaların adedi 450 bin civarında, tak
riben 180 milyar civarında. Vazgeçilen miktar ve tu
tarını şu anda bilmem mümkün değil. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edime) — Ya
zılı mı vereceksiniz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Evet efen
dim, müsaade ederseniz. 

Sayın Arıkan'ın, müsaade ederseniz diğer sualle
rine de yazılı cevap vereyim. 

Sayın Abdurrezak Ceylan, tutanaklara dayanan 
bir sual sordu; «Batman, Beşiri, Kurtalan yaprak tü
tün bakımevlerM ne zaman hizmete alacaksınız» de
di, 

İnşallah 1987*de almaya çalışırız. Yine tekrar edi
yorum, açılış törenine zatı âlilerini de mutlaka da
vet ederiz efendini. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Sİrt) — 
Açılması önemli. 

AHMET MEMİDUH YAŞA (İstanbul) — Siirt'te 
açılacak olan fabrikanın açılış törenline beni de davet 
ediniz. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Hay hay 
efendim. 

Siz de teşrif etmek ister miydiniz? Siirt'teki açıl
dığında sizi de davet ederiz, şeref duyarız; hay hay 
efendim. 

BAŞKAN — (Sayın Bakan lütfen, efendim, karşı
lıklı konuşmayalım. Davetiye umumî çıktı. 

Devam buyurun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Öney' 
in suallerine de, eğer müsaade ederseniz, yine yazılı 
olarak cevap vermek istiyorum^ 
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Sayın Bayezit, «1984 'hedefi yüzde 25\> niye ula
şılamadı?» diyor. «Yeterli fedakârlık gösterilmiştir» 
diyor. Sayın Bayezit'e, müsaade ederseniz, 'biraz ön
ce kürsüden arz etniğim o grafiği ve ilgili rakalmlaırı 
takdim etmek istiyorum, Kürsüden yeterli açıklamayı 
yapmıştım efendim. 

Sayın Bayezit'in, diğer suallerine de yine müsaa
de ederseniz, yazılı olarak cevap vereyim. 

Ayhan Fırat'ın, 'benim zaptedebildiğim kadarıyla, 
12 tane suali var. Bunları, müsaade ederseniz yazılı 
olarak vermek istiyorum. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Takdir size ait. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALFTEMOÇİN (Bursa) — Ama çok 
uzun, yani müsaade ederseniz... 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, Başkanlığa hitap 
edin, lütfen. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Efendim, 
(Sayın Osımanlıoğlu, vasıtalı vergilenin adil olup olma
dığı hususunu ortaya koydular. Talbiîki, vasıtalı ver
gilerden, bir noktada KİT'lerin yaptığı zamlar ve 
aldığı «Haksız vergi» diye tarif ettikleri kazançlardan 
'bahsediyorlar. KİT'ler; KİT politikası, onların uy
gulatması, kaynak yaratma meselelerine, hatırlayacak
sınız, konuşmamda, uzunca yer verdim. Ayrıca, va
sıtalı vergilerin tüm dünya ülkelerindeki vergiler ara
sındaki payı artmaktadır. Katma Değer Vergisinin 
kendi içinde bir adaleti olduğunu, daha önceki bir 
konuşmamda da ifade etmiştim, görüşler farklıdır. 

«657*de ikinci iş yasağı duruyor mu?» -dediler. 
Duruyor. Eğer kişi kendi kurulunu, kendi kuru

luşunu temsil ediyorsa, o 'bir başka tariftir; ama ken
di kuruluşunu temsil etmeyen bir başka işte çalışması 
başka 'bir hadisedir, ikindisini tarif etmeye çalışıyor
sanız, o yasak vardır; ama 'birincisi yasal olarak uy-
gulanabil'mektedir. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — Üç 
beş yerden maaş alıyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Ayrıca, 233 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede de, benzeri 
Ibir uygulamaya yasal olarak imkân verilmektedir. Bir 
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kuruluşu temsil eden bir kamu görevlisi, bir başka 
kuruluşta görev alabilir. 

M. HAYRİ OSMANjLIOĞLU (Gaziantep) — Üç 
beş yerde alıyorlar. 

'BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım efen
dim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
Sayın Osmanlıoğlu müsaade ederse, bankerlerle ilgili 
sorunun ve diğer soruların cevaplarını yazılı olarak 
takdim edeceğim kendilerine. 

Sayın Batumlu «Yüksek faiz vair; onun için vergi
ler ödenemiyor. Acaba af var mı?» 'buyurdu. Af yok 
efendim. 

«Kadrolu - sözleşmeli arasındaki farklar büyük
tür» deniildi. Biz kadrolu personellimizin ücretlerinin 
iyileştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Sözleşmeli 
personelin statüsü çok farklıdır, süreli çalışma du
rumu vardır. Dolayısıyla, külfet - nimet mukayese
si yapıldığında, arada bir ücret farkının olması do
ğaldır., 

«Gümrüklerde kalan malların tasfiyesi ne olu
yor?» diyor. Kurulun Tasfiye İşleri Genel Müdürlüğü, 
çok süratli olarak, tasfiye işlerini devam ettirmekte
dir. Bu konuda, çeşitli zamanlarda !bu kürsüden bil
giler verdim. Yapılan satışlar 46,5 milyar lirayı geç
miştir. Gerek toptan satışlar -ihale yoluyla satışlar-
peraıkende mağazalar yoluyla satışlar ve gerekse mü
zayede yoluyla satışlar sürdürülmektedir. Devlet malı 
olmuş tasfiyeye talbi 'malların süratle satışı işlemleri
ne devam edilmektedir. 

Gümrüklerde kalan otolardan milletvekillerini fay-
'daiandırmayı, açıkça, düşünmüyoruz. 

Zannediyorum, zaptedeibildiğim kadarıyla sorular 
(bu kadar. Arz ederim efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum :, Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım : 

1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi 

Proga 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve-Destek Hizmetler 26 184 635 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet Bütçesinin Düzenlenmesi, Uygulanması ve Denetimi 3 629 022 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ediknişjtir. 

112 Devlet Gelirlerine llişkiin Hizmetler 70 529 660 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Devlet Muhasebe Hizmetleri -15 254 789 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Devlet Mallarına linkin Hizmetler 50 531 489 000 
(BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

116 Devlet Hukuk. Danışmanlığı ve Mufaakemat Hzmetleri 4 418 224 000 
IBAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

117 Gümrük Kanunlarının Uygulanması ve İzlenmesi 7 173 832 000 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

118 Gümrük Kaçakçılığı ile Mücadele Hizmetleri 4 433 349 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

920 îktisadî Transferler ve Yardımlar 34 50a 000 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

930 Malî Transferler 2 399 233 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

940 Sosyal Transferler 421 836 000 000 
ıBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

950 -Borç Ödemeleri 312 528 000 000 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 3 350 242 000 000 

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

2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Maliye Baikanlığı 'kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
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Bölümleri ayrı ayrı okutup, onayınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel Yöneten ve Destek Hizmetleri 11 720 124 989 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Devlet Bütçesinin Düzenlenmesi, Uygulanması 
ve Denetimi 1 493 757 176 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Devlet Gelirlerine İlişkin Hizmetler 43 602 457 814 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Devlet Muhasebe Hizmetleri 9 272 816 888 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Devlet Mallarına İlişkin Hizmetler 11 049 723 684 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

116 Devlet Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat 
Hizmetleri 2 635149 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

117 Gümrük Kanunlarının Uygulanması ve İzlen
mesi 4530 897000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

118 Gümrük Kaçakçılığı ile Mücadele Hizmetleri 2 350228 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ertes 
Gider rolun 
Lira 

10 563 956 485 1 15 

1261935 478 23 

42 451 596 619 2 90 

9 047 201 340 22 

10 407 998 048 64 

2 452956 321 30 

4 550215 219 1 

2 216 322 333 13 



$ 

E 
Ödenek Gider rolu 

'Prog.. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1 447 468 678 531 1« 437 791 825 101 30 0 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

920 İktisadî Transferler ve Yardımlar 19 000 000 000 19 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

930 Malî Transferler 932 741179 457 908 461719 838 24 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

940 Sosyal Transferler 4 487 417 000 4 366 264 077 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

3 950 Borç Ödemeleri 401269 593 337 419 696 325 157 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
!bul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütül-
mesü 3 315 334186 3 315 334186 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
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Sayın milletvekilleri, 1987 Yılı Genel ve Katma 
Bütçe Kanun Tasarılarıyla' 1985 Yılı Kesinhesap Ka
mın Tasarılarının 1 inci (maddeleri kapsamına giren 
bakanlık ve ilgili kuruluşların bütçeleriyle, kesinhe-
saplarının görüşülmeleri 'tamamlanımış bulunmakta
dır. 

Şiımdıi, 1987 Malî Yık Bütçe Kanun Tasarısının 
gider bütçesiyle ilgili 1 inci maddesini tekrar okuttuk
tan sonra, oylarınıza sunacağım : 

1987 MALI YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin har

camaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(10 885 686 000 000) liralık ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 'inci maddeyi, daha evvel kabul 
edilmiş bulunan cetvelleriyle birlikte oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

B) GELİR BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Gelir bütçesine ilişkin 2 nci madde

yi okutuyorum : 
Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel; bütçenin gelirleri bağlı (B) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere (9 955 000 000 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Efenidülm, şimdi program gereğince 
gelir bütçesi üzerindeki görüşmelere 'başlıyoruz, 

Komisyon ve hükümet hazır. 
Geltir bütçesi üzerinde söz alanları okutuyorum : 

Grupları adına; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Sümer Oral, Anavatan Partisi Grubu adına Sa
yın imren Aykut Ve Cevdet Karafkurt; Sosyaldefmok-
rat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ruşan Işın. 

Şahısları adına : Lehte Sayın Ertuğrul Ünlü, 
Sayın Sadi Abbasoğlu; aleyhte, Sayın Hüseyin Ayde
mir. 

Gruplar için süre l'er saat, şahıslar için 10'ar 
dakika ve hükümet için de 1 saattir. 

Şimdi ilk söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sümer Oral'ın; buyurun Sayın Oral. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜMER ORAL (Mani
sa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1987 yılı 
gelir bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek için huzurunuzda bulunuyo
rum, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum, 

Sayın Başkan, 8 Aralık tarihinden bu yana Genel 
Kurulda konsolide bütçenin kapsamına giren daire 
ve idareler bütçeleri uzun uzun tartışıldı ve biraz 
önce gider bütçeleriyle ilgili müzakereler tamamlan
mış oldu. Bundan sonraki saatlerde gelir bütçesini 
tartışacağız. Esasında, gelir bütçesi için ayrılan sü
re genelde kısa olmaktadır; çünkü bütçelerin gider 
fasıllarının tahakkuku, onların istenilen veya öngö
rülen hedeflere ulaşması, büyük ölçüde gelir bütçesi
nin yapısına ve gelir bütçesinin hedeflerine bağlı» 
dır. Eğer gelir bütçesindeki hedefler tutmazsa veya 
gelir bütçesinin yapısı istenilen şekilde neticelenmez
se,. gider bütçesinin de tahakkuku fevkalade güç olur. 

O bakımdan, gider bütçeleri kadar gelir bütçele
ri de önemlidir, hatta gelir bütçesi, bütçenin bir ba
kıma can damarıdır. Konsolide devlet bütçesi çer-
çevresinde devletin bir yıl içerisinde ne kadar kay
nak toplayabileceği, bu kaynakların nerelerden top
lanabileceği, bu kaynaklar toplanırken toplumun sos
yal ve ekonomik yapısına ne şekilde etkide bulu
nacağı, bu gelirlerin ne kadarının devletin normal 
ve mutat gelirlerinden oluşmakta olduğu, ne mik
tarının mutat olmayan gelirlerden meydana geldiği, 
kamu harcanabilir gelirleriyle, kamu harcanabilir 
gideri arasındaki farkın büyüklüğünün ne olduğu, ül
kenin iç ve dış borç stokunun hangi düzeye çıktığı, 
bu borcun yapısının nasıl olduğu, faiz ve vade ola
rak ne şekilde bir gelişme gösterdiğinden, giderek 
özet olarak burada kamu kesiminin finansmanını ve 
bu finansmanın toplumun ekonomik ve sosyal bün
yesini ne şekilde etkileyeceğini, gelir dağılımına ve 
vergi adaletine ne tür etki yapacağını tartışacağız. 

Değerli [milletvekilleri, konsolide bütçenin gelir 
tablosunu incelediğimizde, son yıllarda şöyle bir man
zara ile karşılaşırız; bunda ilk dikkati çeken çarpıcı 
nokta şudur: Bütçe içinde, konsolide devlet bütçesi 
içerisinde vergi gelirlerinin payı son yıllarda nispî 
olarak gerilemekte, buna mukabil bütçelerin içerisin
de borçların payı nispî olarak artmaktadır. Bunu 
rakamlarla tetkik edersek şöyle bir tabloyla karşıla
şırız: 1982 yılında vergi gelirlerinin bütçe içindeki 
payı yüzde 84,7, buna mukabil borçlanmanın payı 
yüzde 3,5 idi. 1985 yılında vergi gelirlerinin 
bütçe içindeki payı yüzde 84,7'den yüzde 
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69,9'a düşmüş, istikrazın nispeti de yüzde 12,2'ye çık
mıştır. 1986'da vergi gelirlerinin pay1 yüzde 68 ol
muş, borçlanmanın payı yüzde 22'ye çıkmıştır. Ha
len müzakerelerini yapmakta olduğumuz 1987 büt
çesinde ise, vergi gelirlerinin payı yine yüzde 68'de 
kalıyor, ama istikrazın payı yüzde 23'e çıkıyor. 

'Bu tablo neyi gösteriyor? Kamu kesiminin fi
nansmanında fevkalade ciddî boyutlarda tıkanıklığın 
ortaya çıktığını gösteriyor. Eğer kamu kesimlerinin 
finansmanında devletin normal ve mutat gelirlerinin 
payı tatmin edici seviyelerde seyretmiş olsaydı, iç 
borçlanmaya, yani bütçenin finansmanında istikraza 
gidilmezdi. 

Kamu yükü bugün vergi yükünün çok üzerinde 
bir gelişme göstermektedir. Buna rağmen konsolide 
bütçe gelirlerinde nispî bir gerileme görülmektedir. 
Münhasıran; «Vergi gelirlerimiz artıyor» şeklindeki 
bir ifade ya da bir iddia yeterli değildir.. Konsolide 
bütçe yapısı içinde vergi gelirleri düşüyor mu, aza
lıyor mü, borçlanma nispî olarak düşüyor mu, aza
lıyor mu; bununla birlikte mütalaa edilmiş olması 
lazım. Yoksa, bir yılın vergi gelirlerinin tahsilat top
lamı, bir önceki yılın tahsilat toplamından belki bir 
miktar fazlaca gelişebilir; ama bu yeterli değildir. 
Kamu kesiminin finansmanını tüm olarak, global 
olarak görmek ve onun içerisindeki payların birbi
riyle nispî ilişkisini değerlendirmek lazımdır. Kaldı 
ki, vergi tahsilatlarında da, öyle söylendiği kadar 
önemli artışların olmadığı bir gerçektir. Biraz sonra 
onlar üzerinde de durmak istiyorum. 

Her şeyden evvel, gayri safi millî hâsılamın cari 
fiyatlarla ulaştığı büyüklük ortadadır. 1986 yılında 
gayri safi millî hâsıla 39 trilyonu bulmuştur, 1987'de 
de 51 trilyon olacağı beklenmektedir. Böyle büyük 
bir gayri safi millî hâsıla içerisinde vergi payının bir 
miktar artması - enflasyon da dikkate alındığı za
man - normaldir; yalnız dediğim gibi, bunların nis
pî paylarıyla birlikte düşünülmesi lazım. 

Vergi tahsilat artışlarının tatminkâr düzeyde ol
duğunu ileri sürmek mümkün değildir dedim; bunu 
da rakamlarıyla yüce heeytinize arz etmek istiyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, 1983 yılında vergi artış 
oranı yüzde 27,1'di, yani 1983 yılında, bir evvelki 
yıla oranla vergi tahsilatları yüzde 27,1'lik bir artış 
gösteriyordu ve 1983 yılında da enflasyon 30,6 idi. 
Bir yıl sonra - 1984 yılında - vergi tahsilatındaki ar
tış nispeti, bir önceki yıldan daha aşağıya düşmüş, 
yüzde • 22,6 olmuş. Buna mukabil o yılın enflasyon 
oranı yüzde 52. 

Sayın Maliye Bakanımız, «1984 bütçesini biz ha
zırlamadık, bulduk; onun için onu tamamen bize mal 
etmek doğru değildir» şeklinde bir ifadede bulundu
lar; ancak, o günleri hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. 
Seçimlerden sonra Anavatan Partisi, hükümet olma
dan önce dahi, o günün bürokratlarıyla, o günün 
hükümetinin de izniyle yakinen temas halinde ol
muşlar, bütçeyi didik didik elden 'geçirmişler ve o 
bütçeyi ufak tefek değişikliklerle benimsemişlerdir. 
Şayet benimsememiş olsalardı, Anayasada bunun da 
yolu vardı, birçok zaman olmuştur, bir iki aylık ge-
çioi bütçe tatbikatına gidilir, bütçe de, iki ay içeri
sinde, kendi program ve görüşleri istikametinde dü
zenlenebilirdi, yani o bütçenin prensip ve ilkeleriyle 
bir ayrılıkları yoktu. O bakımdan, 1984 yılı bütçe
sini, isteseler de istemeseler de - iyisiyle de kötü
süyle de - kabullenmek durumundadırlar. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — - İncelerseniz, 
bütçenin çıkmış olduğunu görürdünüz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SÜMER ORAL (Devamla) — 1985 yılında vergi 

gelirlerindeki tartış, yüzde 61,4; enflasyon oranı ise 
yüzde 40- 43. Yüzde 61 nispeti yüksek gibi gelebilir; 
ama 1985 yılındaki vergi tahsilatı, bir yıl önce dü
şük olan vergi tahsilatlarının üzerine nispet edili
yor. 1984 yılında fevkalade düşük bir tahsilat raka
mı olmuş. Ondan sonraki yılın normal gelişmesi dahi 
yüksek görülür. Yani, bu, bir hendek veya bir çu
kurdaki kişinin birden yukarı çıkması halinde boyu
nu çok yükselmiş görmesi gibi bir şey. 

Şimdi, şayet 1984'teki vergi tahsilat artış oranını 
yüzde 22,6 gibi düşük bir seviyede değil de normal 
bir artış olduğunu düşünsek; yüzde 40 civarında nor
mal bir artış olsaydı, 1985 yılındaki vergi tahsilat 
artışı yüzde 61 değil, yüzde 44 olacaktı. İşte, esa
sında olay; 1985 yılında yüksek bir potansiyel gös
terilmiş olması falan değil, 1984'ün yüzde 52 enf
lasyonlarına rağmen fevkalade düşük gelir tahsilatı 
ile karşı karşıya kalınmasından kaynaklanmaktadır; 
olayın esası budur. Nitekim bakınız, hâdiseler de 
bunu doğruluyor. 1985 yılında yüzde 61,1'lik vergi 
tahsilat artışına rağmen, 1985'te istikrazın payı, ka
mu kesiminin finansmanında birden yüzde 5,5'tan 
yüzde 12'ye çıkıyor. Eğer 1985 vergi tahsilatı yeterli 
olsa, kamu kesiminin finansmanında borçlanmaya 
böyle yüzde 5,5'tan yüzde 12'ye kadar çıkma gereği 
olmazdı. Yani, 1985 tahsilatının büyüklük itibariyle 
fazla olmadığı burada ortadadır. 

Şimdi 1986 yılını bitirmek üzereyiz. 1986 yılın
da vergi tahsilatlarında bir önceki yıla oranla yüzde 
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58,4'lük bir artış hızı görülmektedir. Bunu da iyice 1 
tahlil ettiğimiz zaman, onun da gerçeğini görece- I 
ğiz. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Bunu 
nereden çıkarıyorsun? 

'SÜMER ORAL (Devamla) — Şimdi bir unsur 
var, peşin vergi var. I 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Lütfen 
dinleyellim. I 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Biz de 
bir şey söyleyecek sandık. 

BAŞKAN — Tahammül edemiyorsanız çıkarsı- I 
nız. (ANAP sıralarından «Çıkıyor zaten» sesleri) 

SÜMER ORAL '(Devamla) — Peşin vergi, 1986 
yılının vergisi değildir. Tabiî, bazı hakikatler bazı 
kişileri rahatsız eder. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz devam edin. 
SÜMER ORAL (Devamla) — Hele hep alıştırıl-

mışsa, bazı doğru olmayan yönler arkadaşlarımızı 
rahatsız edebilir; hiz onları normal karşılarız. (ANAP I 
sıralarından gürültüler) I 

BAŞKAN — Lütfen... 

SÜMER ORAL (Devamla) — Eğer bu söyledik
lerimizin bir kelimesinde yanlışlık varsa, gelir ifade 
ederler. Sayın Bakan konuşacak; sayın değerli arka
daşlarımız çıkar, «Bunlarda yanlışlık vardır» der. I 
Bunların hepsi devletin kendi dokümanlarının raka
mıdır, hiçbirisinde devletin dokümanı dışında bir ra
kam yoktur. 'Bakınız, sizin şu 1987 Malî Yılı Bütçe 
Gerekçesindeki ra'ıamlar; ama onları bir miktar de
ğerlendirdiğiniz zaman, değiştiğiniz zaman bunlar 
çıkıyor. Kabahat bizde değil, rakamlarda. Bize kız
mayın lütfen, rakamlara ikizin. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — 'Evet efendim, lütfen siz devam I 
edin. I 

SÜMER ORAL (Devamla) —- Şilmdİ peşin vergi... pe
şin vergi, 1986 yiının tahsilatı mıdır? Bir uygulama İe I 
1986'dan sonraki yılların vergisini 1986'da tahsil edi
yorsunuz, onu 1986'nın içindeymiş gibi gösteriyorsu- I 
nuz. Ben bunu söylüyorum. Bunun yanlış bir tarafı 
yokki. Peşin vergi sistemi 1981'de de getirilmişti; 
ama ertesi sene kaldır ildi, şimdi tekrar gene gebiril- I 
di. Getirilebilir, o tercih size aittir; ama rakamları 
da gayet tabiî normal değerlendireceğiz. Her söyle
nen doğrudur denmezki; üzerinde de durulacak. I 

Bir de 1986 ile 1985 mukayese edilirken, Katma 
Değer Vergisi yönünden 1985'in 11 ayı var; çünkü j 
ocak ayında yoktur, ocaktan sonra başlamıştır. 1986' | 

I nın 12 aylık rakamı var ve Katma Değer Vergisinin • 
I bir aya tekabül eden tahsilatı da aşağı yukarı 150 

milyar tutar. Bunları da, ikisini bir araya alıp mu
kayeseyi öyle yaptığınız zaman, vergi tahsilat artış 
hızı aşağı yukarı 10 puan düşmekte; hakikatler bu-

I nu gösteriyor. 
Değerli milletvekilleri, bir kamu kesiminin finans-

I manıyla ilgili tabloda dikkati çeken diğer bir yön 
I de, vergi yükünün son yıllarda gerilemiş olmasıdır. 

1979 yılında vergi yükü 18,4 iken, 1980'd.e 16.9, 
1981'de 18.2, 1984'te 12.9, 1985'te 13,9, 1986'da 

I 14.5'e düşmüş, yani vergi yükü 1981'de 18.2 iken 
I 14.5'a düşmüş. «Toplam vergi yükü, bunun içerisin

de», denebilir, mahallî idarelerin vergileri var, on
lar genel bütçeden belediyelere aktarıldı; onlar da 
dikkate alındığı zaman hesaplanan toplam vergi yü
kü ise, genel gelişmeyi değiştirmiyor. 1979 - 80'lerde 
yüzde 22 olan toplam vergi yülkü, 1984'te yüzde 17,2' 
ye; 1985'te yüzde 18,5'a düşmüştür. Görüleceği üze-

I re, vergi yükü son senelerde düşmüştür. 
I Kamu kesiminin finansmanında göze çarpan 
I üçüncü nokta, borçlanmanın giderek artan bir paya 

sahip olmasıdır. İdare, vergi yükü nedeniyle gayri 
safi millî hâsıladan alması gereken payı alamayın
ca, borçlanma yoluna gitmiş ve böylece özel kesim-

I den ve bankalar kesiminden kamuya kaynak aktar
ma yolunu tercih etmiştir. 

iç borçlanmalar süratle artmıştır. 1983'te 1,7 tril-
yon olan borçlarımız, 1984'te 1,8; 1985'te 4 trilyon 

I 28 milyara, 1986'da 4 trilyon 726 milyar liraya çık-
I mıştır, 1987 yılında da 'Bütçe Kanununa getirilen bir 

'hükümle - ki her sene getirilir - 3 trilyon civarın-
I da bir borçlanma konusunda Bakanlar Kuruluna yet

ki verilmiş bulunmaktadır. 
I Son üç yılda iç borçlanmada yıllık artış oranı, 

vergi gelirlerindeki tahsilat artış hızından fazla ol-
I muştur. 1985 yılında vergilerde artış hızı yüzde 61 

olmasına rağmen, borçlanmada artış hızı yüzde 100 
j olmuştur. 1986'da vergi artış hızı yüzde 50 iken borç-
I lanma da yüzde 50 olmuştur. 

I Borçlanmanın son yıllarda hızlanması ve bu borç
ların yüksek faizle alınması, gelecek yılların kamu 

j finansmanında büyük ve ciddî sıkıntıların yaratılma
sına neden olacaktır. Ayrıca bu, ilerideki yıllar üze-

I rine, bugünden, önemli ölçüde ipotek koyma anlamı
na gelmektedir; çünkü bunların yüzde 50'ler civarın
da faizi var. Biraz sonra, faizlerin nerelere ulaştığı-

j nı, o faizlerin nelere tekabül ettiğini de, izninizle 
| izaha çalışacağım./ 
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Değerli milletvekilleri, bu konuyu bir miktar da
ha açmak istiyorum; çünkü, borçlanma, kamu kesi
minin finansmanında Öne geçmiş bir durumdadır, 
hatta sabahki konuşmamda da ifade ettiğim üzere, 
enflasyondan daha önemli bir hal almıştır. 

1987 yılında, sadece borç faizi olarak bütçeye 2 
trilyonluk ödenek konmuştur. Bu, bütçe büyüklüğü
nün yüzde 15,4'üne tekabül etmektedir. Bu rakam 
hemen hemen - çok değil üç yıl öncesi - 1983 yılı 
Bütçesinin tamamına eşit bir rakamdır. 1983 yılı 
Bütçesi 2,5 trilyondu, şimdi (üç sene sonra) bütçenin 
tümüne eşit bir büyüklükte sadece faiz öder hale 
gelmişiz; yani bu mu iyi ve bu gidişle nereye ula
şacağız? Bu rakam, şu 2 trilyon liralık faiz, 1987 yılı 
(Millî Savunma (Bakanlığıyla, Sağlık ve Sosyal Yar
dım 'Bakanlığı bütçesinin tümüne eşittir. Bu kadar 
yüksek ve bu kadar büyük faiz öder hale gelmişiz. 
1987'de faize ilaveten 2 trilyonluk da boç taksidi 
var; ikisi 4 trilyon yapmaktadır ki, 13 trilyonluk 
1987 yılı Bütçe Tasarısının yüzde 30'una tekabül eden 
bir borç taksidi ve faizi ödeyeceksiniz demektir. Bu 
büyüklük, 1984 yılı Bütçesinin başlangıç değil, 1984 
Bütçesinin yıl sonu ödeneklerine tekabül eden bir 
büyüklüktür; yani, 1984 Bütçesi kadar büyüklükte 
bir borç taksidi ve faiz ödüyorsunuz iki - üç sene 
sonra. İşte, faizlerin Türk ekonomisine getirdiği yük 
böyledir. 

Bu ödemeleri yaptığınız halde ülkenin borç sto
kunda da bir azalma yok. Görüleceği üzere, ANAİP 
iktidarında, ülkenin borçları da gürbüzleşmiştir, bir 
hayli gürbüzleşmiştir ve o kadar büyümüştür kıi, 
bütçelere dahi sığmamış, taksitlerini dahi ayrı bir 
bütçe şeklinde gösterme ihtiyacı hissedilmiştir. 

Şimdi, belki biraz sonra Sayın Maliye Bakanı
mız bu kürsüye geldiklerinde, «Efendim, Türkiye' 
deki borç miktarını niye büyültüyorsunuz, bu borç 
miktarını gayri safi millî hasıla ile mukayese eder
seniz, bu yüksek bir artış değildir. Hollanda'da bu 
şu kadardır, Norveç'te bu kadardır» diye birtakım 
örnekler de verebilir muhtemelen. Ama borçların, 
gayri safi millî hasıla ile falan mukayese edilmesi de 
yanlıştır. Dış borçları normal döviz gelirleriyle mu
kayese edebilirsiniz, iç borçları da gayri safi millî 
hâsılayla; hele hele bünyeleri, yapıları, ekonomileri 
bizimle biç benzer olmayan Hollanda ile veya diğer 
Avrupa ülkeleriyle mukayese ederek, bir neticeye 
varmak mümkün de değildir. 

Sayın milletvekilleri, borçlardan bahsederken, bi
raz da dış borçlanmadan söz etmek istiyorum. 1984 
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yüında 21,3 milyar dolar olan dış borcumuz 1985'te 
25,4 milyar olmuş; 4 milyarlık bir artış. 1986'nın 
sonlarına doğru da 29 milyar civarında olmuştur. Bu 
stokun içinde, kısa vadeli dış borçlarımız ise, 198'3'te 
3 milyar dolar civarında iken, 1986'da 9 mil
yar doların üzerine çıkmıştır. Yani 3 milyar
lık kısa vadeli dış borç 3 senede 9 milyar do
lara çıkmıştır. Bu iyi mi, değil mi? İyi ise, bir mik
tar daha borçlanın, bunlar zaten kısa vadeli, bir mik
tar da faizleri yüksektir. Sonra, Sayın Maliye Balka
nımızın ifade ettiği gibi, ıkısa vadeli borçlar yatırı
ma falan giden şeyler de değildir. Bunlar, sadece 
ödemeler dengesindeki aksaklığın, açığın kapanması 
için alınan şeylerdir. Efendim, iki sene evvel plan 
yapmışız; plan hedefi 10,3; şimdi 8,7. Gayet tabiî 
iki sene içerisinde 10,3 dediğiniz hedefe 8,7 ile yak
laşırsanız, siz, ödemeler dengesinin iki yakasını na
sıl bağlarsınız? Ben sabahki konuşmamda şunu ifa
de ettim': Yaptığınız Beş Yıllık Kalkınma Planında 
önemli ölçüde dış kaynağa ihtiyaç hissediyorsunuz; 
ama o dış kaynağı hesap ederken, planda öngördü
ğünüz hedeflere ulaşacağınızı düşünerek yaptınız. 
Eğer bir tek 1987 yılında 3 milyar dolar siz fark 
yaparsanız, ekar yaparsanız, bunun sonunda ulaşa
cağınız açığı nasıl karşılayacaksınız? Bunu konuşu
yoruz. 

Sayın yetkililer de, Sayın Bakanımız da gelirler, 
«Bu açık şundan doğmuştur, biz bu açığı şöyle kar
şılayacağız» şeklinde bir cevap verirlerse, biz de şüp
hesiz ki devlet işlerini takip eden kişiler olarak, bun
dan sadece ve sadece memnun oluruz. Burada ko
nuşmalarımız münhasıdan tenkit veya bir kötüleme 
değil; asla kimsenin aklına böyle bir şey gelmesin; 
ama bazı şeyleri biz de bu 'açıdan gördüğümüzü ifa
de ediyoruz. Yani, gerçekler tartışıla tartışıla ortaya 
çıkacaktır. 

«Döviz rezervlerimiz taşıyordu, dış ülkeye dahi 
kredi veriyoruz. Hemen yarın konvertibiliteye geçiyo
ruz» laflarını çok duyduk üç sene içerisinde. «Hemen 
konvertibiliteye geçiyoruz, işte dövizde serbestlik ge
tirdik» dendi, bir süre sonra yine eski noktaya ge
lindi, aynı tedbirler alındı. Hani konvertibiliteye ha
zırlıklıydınız? Konvertibiliteye, isteseniz de geçmek 
mümkün değildir, onun birtakım şartları vardır. Ön
ce o şartları hazırlamak lazım, o şartları hazırlama
dan «Konvertibiliteye geçiyoruz» demek, bir süre 
sonra onu söyleyememek demektir; nitekim de öyle 
olmuştur. '(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, konsolide bütçe finansmanı
nın bu genel değerlendirmesinden sonra, şimdi de iz-
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niniz olursa, vergi yapımız ve vergi konularında, bir 
miktar da faktör gelirleri üzerinde durmak istiyo
rum. 

Malumları olduğu üzere, bizim vergi sistemimiz
de iki unsur vardır. Birincisi, gelir üzerinden alınan 
vergiler ki, kurumlar da buna girer; diğeri gelinin 

fonksiyonu olan servet ve haroamakr üzerinden alı
nan vergilerdir ve bu ikisi üzerinden alınır. Gelir 
üzerinden alınan vergiler, vergi mükelleflerinin eko
nomik ve malî gücü dikkate alınarak tahakkuk et
tirilen vergiler olduğu için, vasıtasız ve adil nitelik
teki vergilerdir. 

Harcamalar üzerinden alınan vergiler isse, mükel
leflerin ödeme gücünü, vergi gücünü düklkate almadığı 
için, vasıtalı vergi olup, yapı itibariyle de gayri 
adil vergilerdir. Vasıtalı vergilerin payı arttıkça, ver
gi yapımız da adil olma vasfını kaybeder. Bu açı
dan, vergi yapımızı son beş yıl itibariyle incelediği
mizde, 1982 yılında gelirden alınan vergilerin payı 
yüzde 52,5 harcamalardan alınan vergilerin payı ise 
yüzde 31,2 idi. 1984'te gelirden alınan vergiler yüz
de 52'den yüzde 40,7'ye, harcamalardan alınan ver
giler yüzde 29,4'e inmiştir. 1986 yılında gelirden alı
nan vergiler yüzde 48,3, harcamalardan alınan ver
giler de yüzde 51,2'ye çıkmıştır. 1987 yılında da har
camalardan alınan vergiler yüzde 50,9, gelirden alı
nan vergiler de yüzde 47,5 olmaktadır. 

Bu tablonun değerlendirilmesinden çıkan netice 
şuduri Vasıtalı, vergilerin payı, son üç yılda yüzde 
29,4'ten yüzde 51,2'ye çıkmıştır. Bu, vergi adaletini 
bozucu bir gelişmedir. 

Diğer bir konu: Gelir Vergisi üzerinden alınan 
vergiler, yavaş yavaş, tamamen ücret vergisine dö
nüşmüştür. Gelir Vergisi tahsilatının yüzde 75 veya 
80 nispetindeki bir kısmı tamamen bordrolardan alı
nan vergilerdir; yani Gelir Vergisinin yüzde 75'i 
bordrolar üzeninden alınan vergilerdir. 

Diğer bir konu: Vergi gelirlerimizin yarısı, hat
ta yansından fazlasının harcamalar üzerinden alın
ması, Gelir Vergisinin de yüzde 75'ler civarındaki 
bölümünün ücretlilerden alınmış olması, vergi ada
letini ve gelir bölüşümünü süratle bozmaktadır. Bu
gün vergi, gücü olmayandan alınır hale gelmiştir; 
oysa Anayasamız, verginin mükelleften gücü nis
petinde alınmasını emretmektedir. Kaldı ki, taa Tan
zimat Fermanından bu yana Vergilemede uygula
nan prensip, vergiyi gücü olandan gücü nispetinde 
alacaksınız ve gücü olmayandan da vergi almaya
caksınız, şeklindedir. 

Şimdi, vergi tahsilatları kadar, vergiyi kimin öde
diğinin de önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. 
Bugün, «Vergi tahsil edilsin de, ister gücü olsun, is
ter gücü olmasın» diyen bir zihniyet vergi yapı
mızı oluşturmaktadır. Vergi, sadece malî açıdan ele 
alınmakta; oysa, verginin malî yönü kadar, ekono
mik ve sosyal yönden de ele alınması gerekir ve eko
nomik ve sosyal etkileri de vardır; ama mühim 
olan, verginin alınması, kolay ve çabuk tahsil olun
ması ön planda tutulmaktadır. 

Vergi idaresinin etkinliği, harcamalar üzerinden 
alınan vergi tahsilatıyla, ücretten alınan vergilerle 
ölçülmez. Vergi tahsilatlarındaiki mevcut artış da 
bu kalemlerden kaynaklanmaktadır. Nitekim, dış 
ticaretten alınan Katma Değer Vergisi ile ek vergi, 
vergi idaresinin etkinliğine dayanan bir tahsilatla 
ilişkili değildir. Katma Değer Vergisinin önemli bir 
bölümü, ithalden alınan Katma Değer Vergisidir 
ve ek vergidir; bunların da vergi idaresinin etkin
liğiyle ilgisi yoktur, tamamen ithalatla ilgili olup, 
bu vergilerin tahsilatı otomatikman gelir. Mühim 
olan, dahilde alınan Katma Değer Vergisidir. Dahil
de alınan Katma Değer Vergisinde sadece, vergi ida
resinin etkinliği söz konusu olabilir. 

Vergi idaresinin, gerek vergi yönetimi olarak, ge
rek vergi denetimi, gerekse vergi yargı olarak, be-
yannameli mükellefler üzerinde etkinliğini göstermesi 
gerekir; esas olan budur başıarılı icra da burada aran
malıdır. 1986 yılında 39 trilyonluk bir gayri safi mil
lî hâsılada, 1987 yılında 51 trilyonluk bir gayri safi 
millî hâsılada 1,5 - 2 trilyonluk bir Katma Değer 
Vergisi hâsılatı, vergi idaresinin başarısını göstermez. 

Değerli milletvekilleri, bir miktar da Katma De
ğer Vergisi üzerinde görüşlerimizi ifade etmek isti
yorum. Katma Değer Vergisi, harcamalardan alınan 
çağdaş bir vergidir. Ancak, yapı itibariyle vasıtalı bir 
vergi olduğu için, tam adil bir vergi de değildir. Biz
deki uygulamada Katma Değer Vergisinin nispeti 
yüksele tutulmuştur. Katma Değer Vergisi yüzde 10 
olarak uygulanmış, bilahara geçenlerde kabul edilen 
kanun ile yüzde 15'e kadar varan bir artırma konu
sunu Bakanlar Kuruluna yetki olarak tanımıştır. Kat
ma Değer Vergisi oranı, daha 1986 yılı çıkmadan, 
yüzde 2 nispetinde artırılarak, yüzde 12'ye çıkmıştır. 

Sayın Can, sabahleyin burada, «Bunu daha adil 
bir halde lüks mallarda alacağız, yüzde 15'i lüks 
mallar için düşünüyoruz, diyerek getirdiniz, öyle 
çıkardınız, şimdi de seyyanen yüzde 12'ye artırdınız» 
İfadesinde bulundular. Esasında, o kanun tasarısın-
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da, lüks mallardan yüzde 1'5 vergi alınacağı, çak çok 
uçta bir yerde ifade ediliyordu; yani, o kanunun ge
rekçesine ve 1987 yılı gelir tahsilat rakamlarına bak
tığımız zaman, o yüzde 15'e çıkarmanın, sosyal açı
dan değil, malî açıdan düşünüldüğü kesinkes ortada 
idi ve nitekim daha 1986 yılı çıkmadan yüzde 12'ye 
ulaştı. 1987 yılında da bunun yüzde 15'lere çıkacağı 
açıktır. Şimdi, bu yüzde 10 ve gerekse yüzde 12 nis
peti yüksek bir nispettir. Gerçi, birçok Avrupa ülke
sinde bu vergi uygulanıyor, ama, onların yapısı ile 
bizim yapımız farklı olduğu gibi, hiçbir ülke bu ka
dar yüksek bir nispette bu verginin uygulamasına 
başlamadı; hem de ekonomik ve malî altyapısını 
sağladığı halde. O bakımdan, bizdeki Katma De
ğer Vergisinin nispetinin yüksek olduğunu, bir kere 
daha ifade etmek isterim. 

Sayın Maliye Bakanımız, öyle sanıyorum ki, bu 
Katma Değer Vergisi nispetini yüzde lO'dan yüzde 
15'e çıkaran İkamın tasarısının görüşülmesi sırasın
da, «Katma Değer Vergisi kadar adil bir vergi gör
müyorum» diye ifade etmişlerdi; ama bugünkü büt
çe görüşmelerindeki ifadelerinde ve bütçenin geneli 
üzerindeki görüşmelerde, «Bu konu tartışılabilir» de
miştir ve hakikaten böyle bir mesafe kaydedilmiş ol
masını da memnuniyetle karşılıyorum. Verginin ada
leti konusunda 1 -1 ,5 ay içerisinde böyle bir müs
pet gelişmeyi, ben şahsen olumlu karşılıyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın son bölümün
de KİTT ürünlerine yapılan zamlardan bahsetmek is
tiyorum: KİT ürünlerinin fiyatlarına yapılan zamları, 
normal fiyat mekanizması ile izah etmek hem yan
lıştır, hem de mümkün değildir. Bu kuruluşların 
ürettiği mal ve hizmetlerine yapılan zamların önemli 
bir bölümü vergidir, hem de vasıtalı bir vergidir. 
KİT'lerin kârlılığının artması, fiyatlarına yapılan 
zamlardan ortaya çıkmaktadır; bu zamlar da vatan
daşın sırtına yüklenmektedir. Önemli olan, bu ku
ruluşların kârlı duruma geçmelerinin, rasyonellikten, 
protükfciviteden kaynaklanmış almasıdır. Hangi ras
yonelliği, hangi prodüktiviteyi getirdiniz? Her ne ka
dar, hükümete geldiğiniz zaman, bu (iktisadî devlet 
teşekküllerinin rasyonelliği ve prodüktivitesi 'için bir
takım kararlar aldınız, ama bunların hangisini, uy
guladınız? Şayet onlar bir netice verseydi, bu kadar 
seri zamlara ihtiyaç olmazdı. 'Onlardan sonuç alma
dınız ki, kârlı hale geçebilmek için zamları yapı
yorsunuz. İlgili ve resmî ağızlar da esasen KİT'lerin 
prodüktif hale geldiğini ifade etmiyorlar, sadece 
kârlı duruma geçtiklerini söylüyorlar. Prodüktiviteye 
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dayanmayan, kârlılığın faturasını, zaten geçim sıkın
tısı içinde bulunan dar ve orta gelirli vatandaşlar çek
mektedir, onların omuzuna yüklenmektedir. Bu, ko
lay bir idaredir. Mühim olan, zoru, ama adil olanı 
yapmaktır. Biraz önce Sayın Maliye Bakanı, «KİT' 
leri. devletin sırtına yük olmaktan çıkaracağız ve 
çıkardık» dediler; çıkarın, buna bir şey söylemiyoruz; 
ama devletin sırtına yük almaktan çıkarıp, vatandaşın 
üzerine yük olmayı getirirseniz, bumu kabul etmeyiz. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, bir miktar da tütün üzerinde du
rup, sözlerimi tamamlayacağım. Tütün piyasası açıl
dıktan sonra, Ege ekici tütün piyasasını, o bölge
nin milletvekili arkadaşlarla beraber dolaştık. Gör
düğümüz durum şudur ki; tütün üretici sinin bu sene 
cebine giren para, geçen sene giren paradan daha 
fazl'a değildir, daha azdır; ama bunu tüccar veri
yordu, Tekel veriyordu; o ayrı konu. Mühim olan, 
tütün üreticisinin cebine giren paradır. Geçen sene 
bunu tüccar veriyordu, bu sene eskisi kadar devre
de değil, Tekel veriyor, «Tekel de geçen seneden faz
la veriyor» gibi izahlar bana göre önemli değil, hiç 
kimseye göre önemli değil; mühim olan, tütün üre
ticisinin cebine giren paradır. Eğer, tütün üretici
sinin cebine giren para, dolar karşısında Türk Lira
sının düşmesi, yani doların kurunun artmasına rağ
men, geçen seneden azsa, bu iyi değildir, bu tütün 
üreticisinin gelir seviyesinin ve hayat standartmın 
aşağıya çekilmesidir ki, tütün üreticisinin feryadı da 
buradan gelmektedir. 

ıBiz o bölgeden döndüğümüz zaman, «Üreticinin 
malı elinden çıkmadan, bu durum bir daha gözden 
geçirilsin» demiştik. Bu konuyu burada bir kere da
ha dile getirmedim; ama görüyorum ki getirmemiş ol
mam yanlış değerlendirilmiş; yoksa, burada tenkit 
etmediğimiz konuların hepsinin iyi olduğu gibi bir 
kanaat nereden çıkıyor, onu anlamıyorum. O zaman, 
bu kanaate sahip olan arkadaşıma benim söylece-
ğim, kendilerinin pek fazla iyimser olduğunu ifade 
etmektir. 

Sayın 'Başkan, gelir bütçesi üzerindeki grubum 
ve şahsım adına görüşleri burada toparlıyorum. Ge
lir bütçesinin, ülkenin kalkınmasına, ülke insanının 
refahına katkıda bulunması dileğiyle, size ve Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın İmren Ay

kut; buyurun efendim. (ANAP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA İMREN AYKUT (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1987 
yılı gelir bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım... 

MEHMET A'BDURRIEZAK CEYLAN (Siirt) — 
ANAP adına konuşmak çok zor. 

(BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İMREN AYKUT (Devamla) — Bu vesileyle hepi

nize saygılar sunuyorum. (ANAP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

IBen'den önce konuşan çok değerli meslektaşımla, 
rakamlarımızda pek bir fark yok; ama analizlerimiz
de bazı önemli farklılıklar olacak. 

Hükümet uygulaması olarak, bütçelerin sağlıklı 
finansman kaynaklarına dayandırılması, özellikle ver
gi gelirlerinin artırılması konusunda önemli çalışma
lar ve düzenlemeler yapılmıştır. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Siz 
de rakamları çarpık görmeye başladınız. 

BAŞKAN — (Lütfen... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Geçen sene öyle demiyordunuz ama. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ilMREN AYKUT ı(Devamla) — Efendim, müsaa

de ederseniz, analialerim'i dinlemiş olacaksınız Sayın 
Bayezit. 

Hükümet programında vergilerle ilgili olarak şu 
dört prensibe yer verilmiştir : Vergiler ba'sit, kolay, 
anlaşılır olmalıdır; vergiler, adil, genellikle mükelle
fin kolaylıkla ödeyebileceği nispette olmalıdır; vergi
ler, kurumlaşmayı ve yatırımları teşvik edebilmeli, ta
sarrufun ve yatırımların teşvikinde, vergi muafiyet ve 
kolaylıklarının önemli bir araç olarak kullanılabilme
sine imkân vermelidir ve vergileme, lüks tüketimi azal
tıcı yönde olmalı ve böylece kaynak israfı önlenmeli
dir. 

Bu prensiplerden hareket ederek, vergi kanunlarıy
la ilgili birçok önemli değişiklik gerçekleştirilmiştir. 
Vergi tahsilatı yönünden de önemli gelişmeler görül
müş ve artışlar sağlanmıştır. Vergi gelirlerindeki artış 
oranlan son yıllarda şu şekilde gelişmiştir : 1984 yılın
da, bir önceki yıla oranla, vergi gelirlerinde yüzde 
22,6 oranında bir artış olurken, 1985 yılında yüzde 
61,4 oranında bir artış gerçekleştirilmiştir. Diğer ta
raftan, 1986 yılı için bu artışın yüzde 58 civarında 
•gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Bütçe kanununda ise 
söz konusu artış yüzde 50,2 olarak tahmin edilmişti. 
Görüldüğü gibi, yapılan tahminlerin gerçekleştiği ve 
bunun üzerinde de artışlar sağlandığı anlaşılmakta-
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dır. Diğer taraftan, 1987 yılında vergi gelirlerinin, 
1986 yılına göre yüzde 46,4 oranında artarak, 8 tril
yon 860 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Vergi gelirlerindeki artışın olumlu b'ir göstergesi 
de, gayri safi millî hâsıla içinde vergi gelirlerinin pa
yını gösteren vergi yükündeki .gelişmelerdir. Nitekim, 
son yıllarda gayri safi miillî hâsıla ile vergi gelirleri ve 
vergi yükü artışları şu şekilde olmuştur : 1984 yılında 
vergi yükü 12,9, 1985te 13,8, 1986'da 15,2 ve 1987"de 
de 17,1 olarak belirlenmiştir. Görüldüğü gibi, vergi 
yükü artmaktandır. Ayrıca, vergi gelirlerinden -biraz 
önce arkadaşım da değindi- mahallî idarelere ayrılan 
paylar ve vergi benzeri diğer gelirler dahil edildiğinde, 
vergi yükünün yüzde 20'lerin üzerine çıkacağı görüle
cektir. 

Bu konuda, diğer önemli bir noktaya daha değin
mek istiyorum. Bilindiği gibi, vergi gelirlerindeki artış 
oranının gayri safi millî hâsıladaki artış oranı, vergi 
esnekliği olarak tanımlanır.. Bu kavramla vergi gel ir
ileri artışlarının, gayri safi millî hâsıladaki artışlara 
karşı ne kadar duyarlı olduğu görülebilir. Bu rakamın 
1 ve daha fazla olması, vergi gelirler1! artışının gayri 
safi millî hâsıladaki artışlardan daha fazla olduğu an
lamına gelmektedir. Son yıllardaki vergi esnekliğinde-, 
ki gelişmeler, bu biraz evtvel yaptığım açıklamaya gö
re şu şekilde olmuştur' : 19841te vergi esnekliği 0,4 
iken, 1985te 1,2 -görülüyor ki Tin üzerine çıkmış
tır- 1986'da 1,3 ve 1987'de ise 1,5 olmaktadır. Söy
lediğim gibi, 1987"de hedeflenen l,5tur. Buna göre, 
vergi gelirleri artışlarının, gerçek artışlar olduğu ya
kından görülecektir. 

Geçen üç yıllık süre içerisinde, biraz önce de ifa
de ettiğim gibi, vergi konusunda önemli düzenleme
ler yapılmış ve oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır. 
Yapılan değişikliklerin en önemlisi, bilindiği gibi, 
Katma Değer Vergisidir. 1 il.1985 tarihinde yürürlüğe 
giren ve Türk vergi sistemimde 1950 sonrasının en 
önemli reformu sayılan Katma Değer Vergisi Kanu
nuyla, malî ve ekonomik birçok mahzurları görülmüş 
olan münferit nitelikte 8 adet vergi yürürlükten kal
dırılmıştır. Bu vergilerin yürürlükten kaldırılarak, ye
rine Katma Değer Vergisinin getirilmesiyle siistem ba
sitleştirilmiş ve vergi idaresi ile mükellefler arasında
ki ihtilaflar asgarî bir düzeye indirilmiştir. 

IKatma Değer Vergisiyle birlikte, vergi sistemimiz 
çağdaş bir nitelik kazanmış bulunmaktadır. Ayrıca, 
bu verginin yapısının gereği olarak, d'iğer vergiler üze
rindeki otloköntrol etkisi nedeniyle, vergi hasılatına 
önemli bir etkisi olmuştur. 
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Katma Değer Vergisi Kanununun yayımlandığı 
2.11.1984 tarihinden, uygulanmaya başladığı tarihe 
kadar geçen zaman zarfında, gerek basın ve TRT ka
nalıyla mükellefler aydınlatılmış, gerek düzenlenen 
çeşitli seminerlerle vergi idaresi personeli eğitilmiştir. 
ıBir taraftan aydınlatma ve eğitim programları, diğer 
taraftan da verginin uygulama kolaylığı ve basitliği 
sonucunda, mükelleflerin bu vergiye kısa sürede 
uyumları sağlanmıştır. 

Katma Değer Vergisi uygulamasına geçerken en 
önemli sorunlardan biri olarak, bu vergiden bekle
nen hâsılatın, kaldırılan vergiler hâsılatına ulaşıp ula
şamayacağı konusu gündeme gelmiştir. Bilindiği üzere, 
vergilerin önemli niteliği, malî öneme sahip olmala
rıdır. Yani, her verginin belli bir verimliliğe sahip ol
ması gerekir. 

Aynı şekilde, Katma Değer Vergisinden de bek
lenen hâsılat, yürürlükten kaldırılan vergilerden bek
lenen hâsılat kadar, yani 762 milyar lira olarak tah
min edilmiştir. Oysa, 1985 yılındaki Katma Değer 
Vergisi tahsilatı, tahmin edilen miktarın çok üzerin
de gerçekleşmiş ve 1 trilyon lirayı aşmıştır. Bu sonuç, 
tahmine göre gerçekleşme oranının yüzde 141 oldu
ğunu göstermektedir. 

1986 yılında ise, 10 ayda tahsilat gerçekleşmesi 
yüzde 85,2*ye, tahakkuk gerçekleşmesi ise, yüzde 
95,6Va ulaşmıştır. Bu sonuçlara göre, 1986 Bütçe Ka
nununda yer alan tahminin gerçekleşeceği ve hatta 
geçeceği anlaşılmaktadır. 

ıSayın milletvekilleri, yapılan önemli düzenlemeler
den ikincisi ise, ücretlilere vergi iadesidir. Sabit ve 
dar gelirli ücretliler için önemli bir imkân haline ge
len vergi iadesi uygulaması ile sosyal amaçlı bir dü
zenleme yapılmış bulunmaktadır. Nitekim, ücretlilere 
yapılan vergi iade tutarı, 1985 yılında 263 milyar li
raya, 1986 yılının ilk dokuz ayında ise 438 milyar li
raya ulaşmıştır. 1986 yılı sonu itibariyle de 575 mil
yar liraya ulaşacağı tahmin edilen, ücretlilere vergi 
iadesi tutarının, 1987 yılında 750 milyar lira olacağı 
tahmin edilmektedir. Bu düzenleme ile hem vergi sis
teminde önemli bir otokontrol aracı yerleştirilmiş, 
hem de ücretliler için sosyal bir imkân sağlanmıştır. 

Vergi yükünün ücret gelirleri lehine adil dağılımı
nı sağlamak üzere de bazı düzenlemeler yapılmıştır. 
Bildiğiniz gibi, bu amaçla, Gelir Vergisi tarifeleri yüz
de 25'e kadar indirilmiştir. 1982'de yüzde 39, 1983' 
te yüzae 36'ya, 1984*te yüzde 30'a ve 1985'te de yüz
de 25'e indirilmiştir. 3239 sayılı Kanunla, 1.1.1986 ta
rihinden itibaren 1 m'ilyon lira olan alt sınır, 3 milyon 
liraya çıkarılmıştır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan hizmet er
babının, özel indirim hadleri üç ila sekiz kat arasın
da artırılmıştır. Bu düzenlemeyle, -teşvik belgeli ve 
kalkınmada birinci derecede öncelikli yörede çalışan 
bir işçinin, sigorta primi de dikkate alındığında, asga
rî ücret tutarındaki ücretinden jGelir Vergisi alınma
makta, ayrıca' temin ettiği fatura ve fişler üzerinden 
de vergi iadesi yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, Katma Değer Vergisinde yer alan 
bazı uygulamalar da, ücretli kesimin yoğunlukla tü
kettiği mallara ilişkindir. Nitekim, Katma Değer 
Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu, temel 
gıda maddelerinde sıfır oranda vergi uygulamasına 
devam edilmektedir. Kiralar jse, Katma Değer ver
gisine tabi değildir, ilaçlara ve sağlık hizmetlerine yüz
de 5 oran uygulanmaktadır. 

Görüldüğü gibi, dar gelirli kesimin temel harcama
larından ya hiç vergi alınmamakta ya da düşük oran
da vergilendirilmektedir. 

Diğer taraftan, uygulanan vergi iadesi sistemiyle, 
ödenen vergilerin bir kısmının iadesi yapılmakta, bu 
da dar gelirliler için bir kaynak oluşturmaktadır. 

Beyanname veren mükelleflerin beyanlarını artır
mak için de bazı tedbirler getirilmiştir. Otokontrol 
müesseseleri etkinleştirilmiş ve bu alanda denetimlere 
ağırlık verilmiştir. Ayrıca, Katma Değer Vergisinin, 
mükelleflerin birbirlerini denetlemeleri yoluyla, doğru 
beyanı sağlayıcı etkisi göz önünde bulundurulmalı
dır. Ancak, bu konuda daha etkin olunması gerek-
mekte'dir. 

Diğer taraftan, yazar kasa kullanılmasına da ge
çilmiştir. tik yazar kasa kullanımı uygulamasına, 
1.7.1985 tarihinde, cirosu 120 milyon lirayı aşan mü
kelleflerden başlanmıştır. 1.1.1986 tarihinden itibaren 
de cirosu 60 milyonu aşan mükellefler bu uygulama 
kapsamına girecekti; ancak, kademeli ve daha yu
muşak bir geçiş sağlanılmış ve bu miktar yıl içerisi
ne dağıtılmıştır. Cirosu 100 milyon lirayı aşan mü
kellefler, 1.1.1986 tarihinden, 90 milyon lirayı aşan
lar 1.3.1986, 80 milyon lirayı aşanlar 1.5.1986, 70 mil
yonu aşanlar 1.7.1986 ve 60 milyonu aşan mükellef
ler de 1.9,1986 tarihinden itibaren yazar kasa kul
lanmaya başlamışlaradır. Cirosu 30 milyon lirayı aşan 
mükellefler, 1987 yılın'da, 15 milyonu aşanlar da 1988 
yılında yazar kasa kullanmaya başlayacaklardır. 1989 
yılından itibaren de, bütün mükellefler yazar kasa 
kullanacaklardır. Yazar kasa uygulamasıyla, vergi ka
çağını önleme konusunda, bir adım daha atılmış bu
lunmaktadır. Nihayet, 3239 sayılı Kanunla, 12 vergi 
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kanununda önemli düzenlemeler yapılmasıyla, vergi 
sistemimiz basit ve kolay anlaşılır bir hale getirilmiş
tir. Yapılan bu kanunî düzenlemeler doğrultusunda, 
yaygın ve yoğun vergi denetimine ağırlık verilmesi, 
vergi dairesi personelinin ve mükelleflerin eğitilmesi, 
televizyonda «1 dakika» spotlarının yayınlanması, 
belge üzerinde işlerlik kazandırılması, idare olarak 
verginin tahsiline büyük ağırlık verilmesi, vergi idare
sinde hızla otomasyona geçilmesi, gerek yaygın ve ge
rek yoğun denetim, gerek otomasyon için yeni per
sonel alınması, güleryüzlü bir vergi idaresinin oluş
turulması gibi idarî tedbirlere de büyük ağırlık veril
miştir. 

iBilgi işlem merkezinin, amaçlanan fonksiyonları
nı yerine getirebileceği, ihtiyacı karşılayacak bir bina
ya kavuşturulması için, müstakil bir bilgi işlem mer
kezi de faaliyete geçirilmiştir. İstanbul'da, bölge bilgi 
âışlem merkezi binasıyla otomasyona geçirilecek vergi 
dairelerinin, otomasyon uygulamasına elverişli bir 
hale getirilmesi konusundaki çalışmaların bitirilerek, 
Mart 1987\len itibaren fstanlburda otomasyon uygu
lamasına tam olarak geçileceği tarafımızdan öğrenil
miştir. Bu arada, • îzmir Defterdarlığına bağlı verg'i 
dairelerinin otomasyonu ve İzmir Uöl>ge işlem merke
zinin kurulmasıyla .ilgili .çalışmaların da tamamlan
mak üzere olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 1986 yılında yapılan önemli 
kanun değişikliklerinden de kısaca bahsetmek: istiyo
rum. Eğitim, öğretim ve sağlık işletmelerinin teşviki 
amacıyla, bu tür işyerlerini işletenlerin kazançları, iş
yerinin işletmeye açıldığı-tarihten itibaren 5 yıl; kal
kınmada öncelikli yörelerde 10 yıl süreyle Gelir ve 
Kurumlar Vergisinden müstesna tutulmuştur. Eğitim, 
sağlık ve spor tesisleriyle ilgili olarak yapılacak ba
ğış ve yardımların tamamının vergi matrahından dü
şülmesi esası getirilmiştir. Satış ıhâsılatının tamamı 
üzerinden tevkif suretiyle, vergiye tabi çiftçilere, yıl
lık satış tutarı ölçülerine bakılmaksızın, götürü gider 
usulüne geçme imkânı tanınmış; bu suretle, çiftçilerde 
defter tutma mecburiyeti kaldırılmıştır. Vergi iadesi 
hakkında kanun değiştirilmiş, tam mükellefiyete ta'bi 
olup, ticarî ve meslekî kazançlarını yıllık beyanname 
ile beyan eden mükellefler, kazançlarını götürü usulde 
vergilendirilen ticaret ve meslek erbabı ile çiftçiler de 
vergi iadesi kapsamına alınmıştır. Defter tutma had
leri yükseltilmiş; maktu ve nispî hadler 'de asgarî ve 
azamî miktarlar belirtilmiş, para olarak ödenecek ce
zaları on katına kadar artırâlbilrne konusunda Bakan
lar Kuruluna yetki verilmiştir. 
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1.1.1986 tarihiriden itibaren, Emlâk Vergisinin 
tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri belediyelere devre
dilmiş, Bakanlar Kurulunun 29.4İ1986 tarihli kara
rıyla, emeklilerin bina vergisi oranı binde 4'ten bin
de 3'e indirilmiştir. Gayri men'kul alım ve satımında 
vergi dairesin'de Emlâk Vergisi ilişiğinin kesilmesi iş
lemi kaldırılmış, bütün işlemlerin tapu dairelerinde, ta
mamlanması sağlanmıştır. Vergi Usul Kanununda 
yapılan değişiklikle, vergi denetimlerini, özellikle Kat
ma Değer Vergisi denetimini daha etkin bir şekilde 
sağlamak amacıyla, yoklama memurlarının yetkileri 
genişletilmiştir. Katma Değer Vergisinin pazarlık ko
nusu olmaması, belge sisteminin daha iyi yerleşmesi 
ve dürüst mükellefin rekabet şansının korunması açı
sından, Katma Değer Vergisi fiyatlara dahil edilmiştir. 
Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yeri olan ihracatın 
desteklenmesi amacıyla, ihracatta ön istisna uygula
ması getirilmiş, ihracatçıların, ihracat kaydıyla, ima
latçılardan yapmış oldukları mal alımlarına ilişkin fa
tura ve benzeri belgelerde gösterilen vergilerin öden
meyerek; imalatçıların vermiş olduğu beyannameye 
istinaden tecil, ihracatın gerçekleştirilmesinden sonra 
terkin olunacağına ilişkin hüküm yürürlüğe girmiş
tir. 

1 Aralılk Î98ı6 tarihinden geçerli olmak üzere, Kat
ma Değer Vergisi genel oranı yüzde 10'dan 12'ye 
çıkarılmış, sağlık 'hizmetleriyle, ilaç ve ziraî mücadele 
ilaçlarında vergi oranı ise yüzde 5'e indirilmiştir. Ga
zete, dergi, kitap ve benzeri yayınlardaki yüzde 5 ora
nı korunmuş, temel gıda maddelerindeki sıfır oranı
nın, uygulanması devamı da kararlaştırılmıştır. Bu 
arada, özellikle ihraç ürünü olarak, ekonomimizde 
önemli yer tutan tarım ürünlerinde ((kabuklu fındık, 
kütlü pamuk gibi) ve ayrıca Finansal Kiralama Ka
nununa göre, finansal kiralamaya konu olan malla
rın teslimi ve kiralanması işleminde de yüzde 1 olan 
vergi oranı aynen muhafaza edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de 1987 Bütçe Kanu
nu Tasarısında yer alan gelir kalemleri üzerinde dur
mak istiyorum. Vergi gelirlerinde, 19'87 Bütçe Kanu
nu Tasarısıyla, bir önceki yıla göre, yüzde 46,4 ora
nında bir artış öngörülmektedir. 8 trilyon 860 milyar 
lira olarak öngörülen vergi gelirlerinin, 4 trilyon 240 
milyar lirası Gelir ve Kurumlar Vergisinden oluşa
caktır. Gelirden alınan vergilerin, toplam vergi gelir
leri içindeki payı yüzde 47,9 olmaktadır. Gelirden 
alınan vergilerden sonra en büyük pay, 2 trilyon 820 
milyar lira ile mal ve .hizmetlerden alınan vergilere 
aittir. Dahilde alınan Katma Değer Vergisi ile ek 
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Katma Değer Vergisinin de bulunduğu bu grup, top- j 
lam gelir vergileri içinde yüzde 31,8 oranında bir pa
ya sahip olacaktır. 

Vergi dışı normal gelirlere gelince : Bu gelir grubun
da, devletin patrimuan gelirleri olarak, kurumlar hâ-
sılatr devlet payları, devlet malları gelirleriyle faizler, 
tahvil ve ikrazlardan geri alınanlar, cezalar ve muh
telif kaynaklardan sağlanan çeşitli gelirler yer almak
tadır: IBu gelir grubundan, 1987 yılında 960 milyar lira 
gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir, özel gelirler ve 
fonlar ise; hibe ve yardımlar, çeşitli fonlardan Hazi
neye aktarılacak miktarlardan oluşan bu gelir ve fon- I 
lardan, 1987 yılında 135 milyar lira tahsilat yapılacağı 
tahmin ediîmek'teidir. 

1987 yılında katma bütçeli kuruluşların öz gelir
lerinin, 1986 yılı tahsilat tahminine göre, yüzde 50 
oranın'da artarak, 165 milyar liraya ulaşması beklen
mektedir. Burada önemli bir konuya, vasıtalı ve va
sıtasız vergiler dağılımına değinmek istiyorum : j 

Vasıtalı vergilerin gayriadil vergiler olduğu, oysa 
ülkemizde bu tür vergilere ağırlık verildiği, vasıtalı 
vergilerin vergi gelirleri içindeki payının artmakta ol
duğu, biraz' önce de arkadaşım tarafından ileri sü
rüldü. Vasrtalı ve vasıtasız vergilerin, vergi gelirleri 
içindeki paylan şu şekildedir.. 

IBAŞKAN — Efendim, lütfen dinleyelim. . 

ÜNAL ARKAYA (Çorum) — Biz dinliyoruz Sa
yın iBaşkan. * I 

IHAŞJKA.N — Siz dinliyorsunuz, size söylemedim; 
dinlemeyen var herhalde; hem de en öride oturanlar 
dinlemiyor. 

Buyurun efendim. I 

ılMREN AYKUT (Devamla) — Birkaç yılın ra
kamlarıyla bunu sizlere arz etmek istiyorum. 1984 I 
yılında, bu oran yüzde 41,7 idi, 1985 yılında bu oran, I 
yüzde 52,3 oldu. 1986 yılında yüzüe 51,2, 1987 yılın-
dada yüzde 51,1 olarak belirlendi. Vergi gelirlerinin, I 
vasıtasız vergilerden vasıtalı vergilere, gider ve tüke- I 
tim vergilerine kayması, vergi sisteminin adil olmak
tan çıkması anlamına gelmemektedir. Çünkü, gelir, ya 
kazanılırken, ya harcanırken veya servete dönüşürken 
ve servet halindeyken vergilenir. Bu vergileme yolla- I 
rının birbirine .üstün tarafları olduğu gibi, doğal olarak 
zafiyetleri de vardır. Bütün gelişmiş ülkelerde gider 
tüketim vergilerinin payı artmaktadır. Nitekim, Or- I 
tak Pazar ülkelerin'de Katma Değer Vergisi, vergi I 
Sistemlerinin temelini teşkil örmektedir. 39 ülkede Kat- I 
ma Değer Vergisi uzun zamandan beri uygulanmak
tadır. Bir tüketim vergisi olan Katma Değer Vergisi [ 
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de, fertlerin satın alma güçlerine göre alınmaktadır ve 
çok harcama yapan çok vergi vermekte, az harcama 
yapan daha az vergi vermektedir. Yukarıda belirtti
ğim gibi, ,bu dar gelirliler lehine Katma Değer Vergisi 
uygulamasında, vergi adaletini sağlayıcı önemli düzen
lemeler de yapılmıştır. Vasıtalı vergilerin vergi gelir
leri içindeki payı da söylendiği kadar yüksek olmayıp, 
-'biraz evvel ifade ettiğim gibi- yüzde 51,1'dir. 1987 
yılı bütçesinde yapılan vergi tahminlerinde, vasıtasız 
vergiler yüzde 4*8,9 oranında yer almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde durulan diğer bir 
konu olarak da, yapılmakta olan vergi denetimlerine 
değinmek istiyorum. Mükelleflerin, vergi kanunları 
ile kendilerine verilen görevleri zumanırida ve gerçe
ğe uygun olarak yerine getirmelerinin sağlanması için, 
yoğun ve yaygın bir vergi denetimi yapılması uygun 
görülmüştür. Yapılacak yoğun ve yaygın vergi dene
timleri, mümkün olduğu kadar mükellefleri içine ala
cak şekilde yapılmaktadır. Bu arada, Vergi Usul Ka
nununun kayıt nizamına ilişkin hükümlerine ağtrlık 
verilmek suretiyle denetimler gerçekleştirilmektedir. 
Bilindiği gibi, ülkemizde vergi kaçakçılığı, büyük ço
ğunlukla, belges'iz aılım ve satımla yapılmaktadır. Yok
lama memurlarına verilen yeni yetkiler ile belgesiz mal 
sirkülasyonunun önlenmesi amaçlanmıştır. Vergi de
netimleri, üretimden tüketime kadar -karayollarında
ki denetimler dahil- bir zincirin bütün h'alkaların'da 
yapılmaktadır. Yaygın vergi denetimi yapılarak, bel
gesiz mal bulunduran, alan ve satanların vergi siste
mi içine girmesi sağlanacaktır. 

Vergi denetimlerinde etkinliği sağlamak için Ge
lirler Genel Müdürlüğüne bağlı denetim elemanı sa
yısı 1984 yılından beri, yeni açılan sınavlarla süratle 
artırılmıştır. Bunların dışında, Katma Değer Vergi
si Kanununun geçici 5 inci maddesinin verdiği yetki
ye dayanarak da, 1985 yılında alınan yedi bin perso
nele ilave olarak, bilgisayar hizmetlerinde çalıştırılmak 
üzere de üç bin personel daha alınmıştır. Vergi idaresi 
süratle değişmekte, yenilenmekte, eğitilmekte, bilgisa
yara geçilmekte ve -güleryüzlü bir idare haline gelmek
tedir. İki yıldan beri de, yüzde 60'ın üzerinde vergi ar
tışı .sağlanarak, bu gayretlerin semereleri görülmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, yapılan bütün bu değişiklikler 
sonucu, vergi uygulamasında kolaylık ve sadelik sağ
lamak gayesiyle, bazı bürokratik işlemler azaltılmak 
ve birleştirilmek suretiyle kaldırılmıştır. Mükelleflerin 
vergilerini tam ve eksiksiz olarak zamanında ödeme
lerini sağlamak gayesiyle gerekli düzenlemeler yapıl-
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mıştır. Bu düzenleme ile vergisini ödeyen mükellef ile 
vergisini ödemeyen mükellef arasında, vergi ödeme
yen lehine teşekkül eden rekabet eşitsizliğinin gideril
mesi hedeflenmiştir. İçinde bulunulan dönemin, anın
da ve yaygın b'ir biçimde üretimden tüketime kadar 
denetlenmesine öncelik verilmiştir. Böylece, vergi gü
venliğinin temeli olan belge düzeninin eksiksiz bir bi
çimde uygulanmasını sağlamak mümkün olacaktır. 
Türk vergi sisteminin birbiriyle çelişen hükümleri ayık
lanmış, sistemin bütünlüğü ve uyumu sağlanmıştır. 
Kanunlarda yer alan parasal miktarların zaman için
de yıpranması ve aşınmasını önlemek gayesiyle, Ana
yasamızın belirlediği çerçevede, Bakanlar Kuruluna 
'belli yetkilerin verilmesi sağlanmıştır. Böylece, vergi 
sfstemiriin ekonomiyi daha iyi kavraması öngörülmüş
tür. 

özet olarak i£ade ettiğim bu düzenlemelerle, ver
gi sistem imiz daha basit, anlaşılır, uygulanabilir ve 
sosyal adaleti sağlar b'ir yapıya kavuşturulmuş ve mü
kelleflerin vergiyle ilgili ödevlerini zamanında, eksik
siz olarak yerine getirmeleri teşvik edilmiştir. 

ıSonuç olarak belirtebilirim ki; vergi sistemimizde 
yapılan değişiklikler sonucu, bütçenin sağlam finans
man kaynaklarına kavuşması imkânı sağlanmış, ver
ginin malî fonksiyonu yanında, ekonomik ve sosyal 
fonksiyonlarının işlerlik kazanmasına önem veri İmiş-
İW. 

'Sözlerime burada sön verirken, 1987 yılı Gelir büt
çesinin hayırlı olmasını diler, sizleri tekrar saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. 
IBuyurun Sayın Karakurt. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
ANAP GRUBU ADINA CEVDET KARAKURT 

{Diyarbakır) — Sayın Başkan, yüce Meellisin değerli 
üyeleri; görüşmekte olduğumuz 1987 yılı Gelir Büt
çesi üzerinde Anlavatan Partisi Grubu adına görüş
lerimizi arz eıfcmeik için huzurunuzda bulunuyorum. 
Yüce Meclisli saygıyla selamlarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Bugüne kadar, 1987 Malî Yılı Konsolide Devlet 
Bütçe Kanunu ile Gider Bütçesini görüşmüş bulunu
yoruz, şimdi de, bu harcamaları finanse edecek kay
naklar üzerinde görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Üç yılını dolduran hükümetimizin temel amacı, 
hüküm'elt programında ve yıllık programdia açıkçia 
ifade edildiği üzere, istlikrar idinde büyümedir. İstik
rar içinde büyüme, ekonomik dengenin sağlanmasın
daki maksat, iktisadî faaliyetlerde zaman zaman gö

rülen daralma ve gelüşmelerin önlenmesi ve istikrarın 
sağlanmasıdır. 

Zamanımızın devletlerinde kamu gelir ve gider
leri, millî hâsılanın zaman ve yerine göre yüzde 20 
ila yüzde 30'a varan oranlar arasında yükseldiği gö
rülmüştür. Bu bakımdan, gerek kamu gelirleri ve ge
rekse kamu giderleri, millî ekonominin dengesini et
kileyecek büyüklüktedir. 

İşlte, bu sebeplerden dolayı hükümetimiz, maliye 
politikası yoluyla ekonomik dengenin devamlılığını 
ve meydana gelen dengesiizliğin giderilmesini sağla
mak; istikrar içinde ekonomik gelişmeyi gerçekleş
tirmek ve gelir dağılımını akılcı ve süratli bir şekilde 
düzenlemek için süratle tedbirler almıştır. 

Anavatan Partisi, üç yıllık iktidarı süresince, ma
liye politikası alanında, önemli adımlar atmıştır ve 
kamu mıaiiyeslinin süratle sağlam kaynaklara dayan
dırılmasını sağlamıştır. Vergi kanunlarında reform sa
yılan Gelir Vergisi slistemine geçtiğimiz 1950 yılın
dan bugüne kadar, reform niteliğinde köklü bir deği
şiklik yapılmamıştır. Hükümetimiz tarafından gerçek
leştirilen Kalma Değer Vergisi Kanunu ile diğer ver
gi kanun Harındaki düzenlemeler, reform mahiyetinde 
düzenlemeler olup, büyük başarılar sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bütçelerin, özellikle 
hükümetimizce son yıllarda sağlam finansman kay
naklarına dayandırılması konusuna büyük önem veril
mektedir. Ekonominin iç finansman dengesinin sağ
lanması, bütçenin finansmanının sağlıam kaynaklar
dan karşılanması ana hedeflerden biridir.-

Vergi sisteminde son yıllarda yapılan değişiklikler, 
çeşitli nedenlerle ulaşılamayan ve toplanamıayan po
tansiyel vergi kaynaklarını geliştirmek, vergi yükünü 
adil ve taşınabilir bir duruma getirmek amacına yö
neliktir. Vergli konusunda yapılan bu çalışmalar so
nucu, vergi tahsilatında önemli gelişmeler sağlanmış
tır. Hükümetimizce alınan tedbirler sonucu, harcama
ların gittikçe daha büyük oranı vergi gelirlerinden, 
yani arzulaman sağlam finansman kaynaklarından 
sağlanır'olmuştur. Bu gelişmelere paralel olark, vergi 
gelirlerinin konsoMde bütçe harcamalarını karşılama 
oranı şu şekilde olmuştur : 1984 yılında yüzde 62,8; 
1985 yılında yüzde 71,2; 1986 yılında yüzde 74,4; 
1987 yılında ise yüzde 80,6 olarak hesaplanmıştır. 

Konsolide bütçe içerisinde vergi gelirlerinin payı 
da gittikçe artmakta olup, bu konudaki gelişmeler de 
şöyledir : 1984 yılında yüzde 66,4; 1985 yılında yüzde 
'69,9; 1986 yılında yüzde 88'dir. Vergi gelirlerindeki 
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gerçekleşmeleri de bu arada değerlendirmekle büyük 
faydalar vardır. 

Son yıllardaki gerçekleşme oranları şöyledir : 1983 
yılında yüzde 97,7; 1984 yılında yüzde 95,8; 1985 yı
lında yüzde 106,8 ve 1986 yılında da yüzde 105,2 ola
rak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki tahminlerin 
ne ölçüde gerçekçi olduğu, açılklan'an rakamlarda da 
görülmektedir. 

Son olarak, bütçe gelirlerindekti artışların, bir ön
ceki yık göre artışlarını ve enflasyon karşısındaki ge
lişmesini değerlendirmek istiyorum. 

Vergi gelirlerindeki artışlar : 1984 yılında yüzde 
22,6 enflasyon yüzde 52; 1985 yılında yüzde 61,4 enf
lasyon yüzde 40; 1986 yılında yüzde 58, enflasyonun 
ise yüzde 25'lerde olacağı tahmin edilmektedir. 

Verilen rakamlardan da anlaşılacağı gibi, hükü-
metjknizce alınan etkin tedbirler sonucu, 1985 yılın
da vergli gelirlerinde yüzde 61,4, 1986 yılında ise yüz
de 58'lik bir artış gerçekleşmiştir. Bu arada, önemli 
bir nokta da, vergi artışının enflasyon artışının üze
rinde gerçekleşmiş olmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; devletin vergi gelirle
rinin gayri safi millî hâsıla içerisindeki paylarını da 
incelemekte büyük fayda mütalaa etmekteyim. 

1984 yıılında vergi yükünün gayri safi millî hâ
sılaya oranı yüzde 12,9; 1985 yılında yüzde 13,8; 
1986 yılında yüzde 15,2'dir ve 1987 yılında ise yüz
de 17,1 olacağı görülmektedir. 

Görüldüğü gibi, son yıllarda vergi kanunlarında 
yapılan değişikliklerle, vergi hâsıilatının artmasına pa
ralel olarak, yükü de artmakta ve çağdaş ülkeler 
düzeyine yaklaşiiLmafctadır. Bu miktarlara, mahallî 
idarelere verilen paylar eklendiğinde, rakamların da
ha da büyüyeceği, ortalama yüzde 20'nin üzerinde 
olacağı görülecektir; hatta 1986 yılında yüzde 22,7 
olacaktır. 

Yukarıdan beri yapılan açıklamalardan da anila-
şDlacağı gi'bi, üç yıllını dolduran hükümetimiz, malî 
konularda: büyük başar ular elde ettiği gibi, vergi yü
künün adili dağılımında da büyük iledemeller sağla
mıştır. Yapılan düzenlemelerle dar gelirlilerin vergi 
yükü hafifletilmiş, yüzde 36 olan vergi dilimi, yüz
de 25'e düşürülerek, vergide büyük oranda sosyal 
adailet sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; gerçekçi sosyal ada
let anlayışımız, yalnız vergi kanunlarındaki düzen
lemelerde de kalmamış, kurulan Toplu Konut Fonu 
başta olmak üzere, Kamu Ortaklığı Fonu, Savunma 
Sanayii Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Fonları gibi fonlar yoluyla da büyük başarılar elde 
edilmiş ve süratle orta ve dar gelirli yurttaşlarımı
za birtakım imkânlar sağlandığı gibi, ülke ekonomi
sine de 'büyük katkılar sağlanmıştır. 

Kurulmuş olan Toplu Konut Fonunu "biraz in
celemekte büyük yararlar vardır. Uygulamalar şu 
sekilidedir : 1984 yıllında 79 milyar 125 milyon lira, 
1985 yılında 194 milyar 896 milyon İka, 1986 yılın
da 294 milyar 81 milyon lira almak üzere, üç yılda 
toplam 562 milyar 227 milyon lira gelir elde edil
miştir. Üç yıl içerisinde kredi açılan konut sayısı 
378 894'tür. Açıılan kredi tutarı 905 milyar 946 mil
yon 117 bin Türk Lirasıdır. Ödenen kredi miktarı 
-üç yılda- 490 milyar 351 milyon 260 bin Türk Li
rasıdır. Bitirilen konut sayısı 120 bin adettir. İnşaat 
halindeki konut sayısı, 258 894'tür. 

Yukarıda yapılan (açıklamalardan da anlaşılacağı 
gibi, kurulan yeni fonlarla ülke ekonomisine büyük 
katkılar sağlanacağı gibi, gelir dağılımında da bü
yük ilerlemeler ısağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 1987 yılında konso
lide bütçe gelirlerinin 10 trilyon 120ı milyar liraya 
uı'aşması hedef alınmıştır. Bu hedef, uygulanan istik
rar politikaları, öngörülen ekonomik gelişmeler ve 
yıl içerisindeki düzenlemeler incelenerek değerılendl-
riimiştir. Konsolide bütçe gelirilerinin 1986 yılı tah
silat tahmini ile 1987 yılı bütçe teklifi ve artış oran
ları şöyledir : 

Konsolide bütçe geliri : 1986 yılı tahmini 6 tril
yon 810 milyar; 1987 bütçe teklifi 10 trilyon 120 
milyar; artış oranı yüzde 46.8'dir. 

Genel bütçe gelirleri : 1986 yılı tahsilat tahmini 
6 trilyon 700 milyar; 1987 bütçe teklifi 9 trilyon 955 
milyar; artış oranı yüzde 46.8'dir. 

Vergi gelirleri : 1986 yılı 6 trilyon 50 milyar; 
1987 bütçe teklifi 8 trilyon 860 milyar; artış oranı 
yüzde 45.4'tür. 

Vergi dışı normal gelirler : 1986'da 540 milyar; 
1987 bütçe teklifi 900 milyar; artış oranı yüzde 66.7. 

Özel gelirler : 1986'da 110 milyar; 1987 bütçe 
teklifi 135 .milyar; artış oranı yüzde 22.7. 

Katma bütçe gelirleri 110 milyar; 1987'de 165 
milyar; artış oranı yüzde 50. 

•Bu gelir hedefleri incelendiğinde, 1986 yuh so
nu gelir tahminlerine göre yüzde 48.6'ılık bir artışı 
ifade etmektedir. Vergi gelirlerinde, 1987 Bütçe Ka
nun Tasarısı ile önceki yılla göre yüzde 46.4 oranın
da bir artış görülmektedir. 

Vergi idaresinin, vergi kayıp ve kaçaklarının da 
üstüne gitmek suretiyle, vergi toplama konusunda bü-
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yük 'bir gayretin içinde bulunduğu 'takdir edilecek-
• tir. 

8 trilyon 860 mılilyar lira olarak öngörülen vergi 
gdirlerinin, 4 trilyon 240 milyar lirası gelir ve ku
ramlardan alınan vergilerden oluşmalkitadiır., Gelir
lerden alınan vergilerin, toplam vergi gelirleri içeri
sindeki payı yüzde 47.9'dur. Gelirlerden alman ver
gilerden sonra en 'büyük pay, 2 trilyon 820 milyar 
ılira İle mal ve 'hizmetlerden alınan vergilere aittir. 

'Vergi dışı -gelirler ise, 1986 yılına göre yüzde 
66.7'lik bir artışla, 1987 yılı için 900 milyar İka ola
rak tahmin edilmektedir. 

Özel gellrılıer ile fonlar lise, 1986 yılına göre yüz
de 22.7 artışla, 135 milyar lira olarak tahmin edil
mektedir. Bu da, hibe yardıımılar ve çeşitli fonlar-
jdan Hazineye aktarılan miktarlardan oluşur. 

Katma bütçe gelirlerinin ise, 1986 yıllı tahsilatına 
göre, yüzde 50 oıanında artarak, 165 milyar liraya 
ulaşması beklenımektedir. 

Bütçe dengesi lise; 1987 konsolide bütçe "ödenek 
toplamı 11 trilyon 50 milyar. liradır. Gelir tahmin
leri dıse, 10 trilyon 120 milyar liradır. ÛBuna ıgöre 
fark, 930.7 milyar liradır. Bu fark ise, Bütçe Kanun 
Tasarısının 3 üncü maddesinde öngörüldüğü üzere, 
Devlet Borç Yönetimince sağlanacak net borçlanma 
ihâsılatıyla finanse edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; vergi polıiıbilkası ve 
vergi' idaresinin düzenlenmesiyle ilgili lidarî tedbirlerin 
alınmasına devam edilecek, vergi sisteminde yapılan 
değişiklikler 'ille hükümet programında yer alan ver
gileme (itle ilgili prensiplerden hareket edilerek, uy
gulama sonuçlarının sürekli değerlendirıilımesıi sağla
nacak, bu şekilde, görülen aksaklıklar zamanında gi
derilecektir. 

Diğer taraftan, ekonominin yönlendirilmesıiındie 
önemili bir araç olan vergi politikası, 1987 yılında 
etlkin bir biçimde kullanılacaktır. 

Türkiye'ye! teknoloji ve sermaye sağlamak ama
cıyla, 1983 yılından itibaren yoğunluk kazanan çif
te vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ilişkin gö
rüşmeler 1987 yılında da devam edecektir. 

1987 yıllında, vergi denetimli ve güvenliğine iliş
teki uygulamalara önem verilecek, bu 'amaçla, öde
me kaydedici cihazlarım yaygınılaştırılması ve kulla
nılmasında etkili tedbirler alımacaktur. 

Maliye ve Güırnrülk Bakanlığı, otomasyon konu
sunda önemili adımlar atmış, bu konuda, özellikle 
Gelirler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezinin 
amaçlanan fonksiyonunu yerine getirebilmesi İçin 'bi

na kompleksine kavuşmuştur. Kurulacak İstanbul 
'Bilgi İşlem Merkezi için, hizmet binası temin edile
rek, düzenlemdere başlanmıştur. Bu arada, izmir Def
terdarlığı Bilgi İşlem Merkezi Otomasyonu ile ilgili 
çalışmalar devam etmektedir. 

1987 yılında vergi teayıp ve kaçağının asgarî dü
zeye indirilmesi için, yasal ve idarî düzenlemelerin 
yanı sıra, vergi elemanlarının sayılarının artırılması
na ve hizmet içi eğitimlerinin üst düzeyde tutulma -
sn faaliyetlerine devam edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; çağımız, ekonomi ça
ğıdır. Devletler arasındaki ekonomik mücadele, dün
yanın tabiî düzeni halini almıştır. Nitekim, hüküme
timizin temel amacı da, hükümet programı ve yıllık 
programda yer alan ve .açıkça ifade edilen istikrar 
içinde büyümedir. 

Anayasamızın 166 ncı maddesine göre, ekonomik, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı geliştirmek, özellikle 
sanayi ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu 
bir biçimde hızla gelişmesini sağlamak ve kullanıl
masını planlamak, devletin görevidir. Devlet, bu gö
revi, kalkınırına planlarını 'hazırlayarak yerine getir
mektedir. Hazırlanan 1985-1989 yılları arasındaki Be
şinci 'Beş Yıllık Kalkınma Planı yürürlüktedir. Bu 
planın üçüncü uygulama yılı olan 1987 yılı progra
mı Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulmuştur. Bu 
programda, sabit fiyatlarla gayri safi millî hâsılanın 
yüzde 5 oranında büyümesi, fiyat artış hızının yıl 
sonu itibariyle yüzde 20'ye indirilmesi, ihracatım 8 
mıilyar 750 milyon dolar seviyesinde olması, temel 
hedef olarak belirlenmiştir. 

Üç yıillık iktidarımız döneminde, temel hedef ola
rak aldığımız ve büyük 'başarılar elde edilmiş 'bu
lunan konulardan birisi de, ihracattaki gelişmeler
dir. İhracatımız, 1982 yılında 5 milyar 727 milyon 
dolardır, 1984 yılında 7 milyar 133 milyon dolar
dır, 1985 yılında 8 milyar 255 milyon dolardır. 1986 
yıılımda ise,. 9 milyar 050 milyon dolar olarak hedef
lenmiş; 'ama hedeflenmiş olan seviyenin altında ola
cağı müşahade edilmektedir. Bunun sebebi ise, bir 
taraftan gelişmiş ülkelerin aldıkılan korumacılık ted
birleri, diğer taraftan, petrol ihracatçısı ülkelerin 
içine düştükleri ödeme güçlüğü ile öncekıi yıllarda ger
çekleştirilmiş olan yüksek ihracat aırtışlarıdıır. 

Hükümetim izlin işbaşına geldiği 1983 yılı sonun
dan beri, ihracatımızdaki olumlu gelişmeler ve itha
latımızda ekonomi gerçeklerine uyulması sonucunda, 
ihracatın ithalatı karşılama oranı olumlu yükselme 
göstermiştir. Bu oran, 1983'te yüzde 62 iken, 1984 
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yılında yüzde 66,3'e, 1985 yılında yüzde 70,2'ye yük
selmiştir. 

Hükümetimizce izlenen başarılı ihracat politika
sı neticesinde müşahade olunan kompozisyon deği-
şüklıiği de memnuniyet vericidir. 1983 yılında ihraca
tımızın yüzde 63,9'unu sanayi ürünleri teşkil eder
ken, bu oran 1984 yıllında yüzde 72,1, 1985 yılında 
yüzde 75,3, 1986 yılında yüzde 76,3 olmuştur. 

1987 Yılı Bütçe Tasarısı, 'bir yandan enflasyon
la mücadeleyi esas amaç olarak 'belirlerken, diğer 
taraftan da yılık programlarda belirlenen büyüme 
hızını .gerçekleştirmeye yöneldiktir. Bu bütçe hızı ile 
yapısal değişim içinde bulunan ekonomimizin ve ulu
sal kaynakların en etkin ve verimli bir biçimde kul
lanılmasını .sağlayarak; altyapının yenileştiırilmeslinıi 
ve geliştimiılmıesin'i, enerji ve sulama yatırımlıarının 
hızlandırıtaasını, ımaıl ve hizmet üretiminin artırıl
masını,, gelir dağılımınım iyileştirilmesini, sosyal ada
letin yaygınlaştırılmasını, 'bölgesel dengesizliğin gi
derilmesini, devlet daire ve kurumlarının topluma 
sundukları hizmetler düzeyinin yükseltilmesini sağla
yacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 1987 Malî Yılı Geilıir 
Bütçesi üzerinde açıklamalarımı burada tamamlamış 
buılunuyorum. 

Gelir bütçemizin hayırlı olmasını diler, saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakurt. 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru

bu adına Sayın Ruşan Işın, buyurun efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA RUŞAN IŞIN (Sivas) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hazinesinden 
habersiz, 2 trilyona yakın gerçek bütçe açığı ile kar
şı karşıya bulunan, yatırımlarda müteahhit alacakla
rını ödeyemeyen, borçlarının vadesinden habersiz, 
borç idaresini takip edemeyen, sanayicileri birer birer 
iflas «derken ne yapacağını dahi düşünmeyen, yetiş
miş elemanları teşkilattan uzaklaşırken arkalarından 
seyirci kalan, münhal kadroları her geçen gün büyü
yen Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelir Bütçesi üze
rinde Sosyaldemdkrat Halkçı Partinin görüşlerini sun
mak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Gru
bum ve şahsım adına saygılar sunarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, 3 yıldır bu kürsüden Ma
liye ile ilgili çok şeyler söyledik, ama gördük ki, 
getirdiğimiz öneriler, yaptığımız yapıcı tenkitler ikti
darca benimsenmemiş, reddedilmiş, aradan belli bîr 

süre geçtikten sonra hükümetin yeni bir icraatı, ye
ni bir düşüncesiymiş gibi, süratle yasa değişiklikleri, 
ıbazı yasalarda madde değişiklikleri Genel Kurula tek
lif olarak getirilmiştir. 

Yeniden, kanunlar üzerinde değişiklikler sağlan
mış, ancak aradan geçen zaman kayıpları, olayların 
güncelliğini yitirmesi, yasaların zamanında çık'artı-
lamaması nedeniyle etkenliğini kaybetmiş, bu arada 
toplum içerisinde, yasalara karşı da sık sık değişik
likler nedeniyle, bir güvensizlik başgöstermiştir. 

Parlamentoya girdiğimiz günden bu güne kadar 
Meclis tutanakların! incelediğimizde üzerinde en çok 
değişiklik yapflan yasalar, vergi yasalarıdır. Neredey
se her hafta vergi yasalarında bir değişiklik yapmı
şız. Hatta öylesine değişiklikler yapmışız ki, bir haf
ta önce çıkardığımız bir yasayı, bir hafta sonra ye
niden değiştirmişiz. Katma Değer Vergisi ile ilgili 
çıkarmış bulunduğumuz yasayı ve o tarihten bu gü
ne kadar bu yasa üzerinde yaptığımız değişiklikleri 
tetkik edersek, toplumun güvensizlik duymakta hiç 
de haksız olmadığını görürüz. 

Değerli milletvekilleri, .Gelirler Bütçesi üzerinde
ki (görüşlerimizi 3 ana bölümde ayrı ayrı sunmak is-
'tiyorum : 

1. Gayri safi millî hâsılaya göre bütçe büyük
lükleri; konsolide bütçeye göre fonlarla birlikte. 

2. Konsolide bütçe yetersizlikleri ve fonların 
, Meclis denetimi dışında kalması. Vergi istisnalarının 
çokluğu ve denetim dışı kalışı, bütçe gelirleri içeri
sinde yer alması gereken ve gerçekte bir vergi olan 
fonların bütçe dışı bırakılmış olması. Uygulamada
ki sorunları da 5 bölümde değerlendirebiliriz; kanun
lardaki değişiklikler, personel yetersizliği eğMm ye
tersizliği, ödeme sorunu, halkla ilişkiler. 

3. Konsolide bütçe yetersizliğinin getirdiği so
runlar; sosyal ve ekonomik sorunlar. 

Değerli milletvekilleri, 1987 Yılı Konsolide Büt
çesinin önemini ortaya koyabilmek için, bütçe gelir 
ve gider toplam büyüklüklerinin genel ekonomik bü
yüklükler içerisindeki yerini ve ağırlığını öncelikle 
belirlememiz gerekir. 1986 yılı verilerine göre gay-
risafi millî hâsıla, cari fiyatlarla toplam 40 trilyon 
lira civarındadır. 

1987 gayri safî millî hâsılasının, gene cari fiyat
larla 5,1 trilyon liraya ulaşması tahmin edilmektedir. 
Sayın bakanlığın bizlere dağıtmış bulunduğu bütçe 
gerekçesi ve ekonomik raporda bu rakamlar görü
lebilir. 

Geçmiş yıllardan itibaren konsolide bütçe harca
malarını ele alarak, gayri safi millî hâsıla İle kıyas-
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layacak olursak, harcamaların yüzde oranının sü
rekli azalış gösterdiğini tespit ederiz. Gerçekte, 1976 
yılı esas alındığında, 1976 yılında harcamaların gay
ri safî millî hâsılaya oranı yüzde 23 iken, 1984'te bu 
oranın yüzde 20.6 ve 1985'de yüzde 19.5'lara düş
tüğünü görüyoruz. 

Aynı hesaplamaları bütçe gelirleri açısından yap
tığımızda, toplam bütçe gelirlerimiz, gayri safî millî 
hâsıla oranında olan yüzde azalışları dolayısıyladır 
ki, bütçe açıkları da bu oranlar içerisinde sürekli ar
tış göstermişjtir. 

Bütçe açıkları, ülk'em'izde onarılması zor ekonomik 
için yüzde 0.6 iken 1984'te yüzde 5.4, 1985'te yüzde 
2.7 olarak gerçekleşmiştir. 1985 yılında dış borç öde
melerinin bütçe rakamları içerisinde yer almadığını 
nazara alacak olursak, bütçe açığının daha da büyük 
oranlarla ve özellikle son yıllarda^ artarak devam et
tiğini görürüz. 

Bütçe açıkları, ülkemizde omarı'lmaısı zor ekonomik 
ve özellikle sosyal sorunların daha da artarak de
vam ettirilmesinin başlıca sebepleri arasında yer al
maktadır. Gerek konsolide bütçe açıklarının ve gerek
se makro ekonomik dengenin oluşturulmasında Mer
kez Bankası emisyon kaynaklarının artarak kullanıl
ması, enflasyon büyüklüklerini daha da artırmakta
dır. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu hükümet dö
neminde geçen yil bütçenin ka'bul edildiği ayı takip 
eden ay içerisinde, yani ocak ayı içerisinde, hükü
met emisyona git'miş'tir. Bugüne kadar geçmiş bütçe
leri incelediğimizde, bütçe kabulünden asgarî 4 ila 6 
ay sonra hükümetlerin emisyona yöneldiğini de gö
rürüz. 

Geçen yıl ocak ayı içerisinde emisyona gidilmesi, 
el'betteki bu enflasyonu körükleyecekti. Enflasyon, 
ekonomimizin yapısının op'timal ölçü ve dengelerde 
oluşmasını engellerken, diğer taraftan gelir ve ser
vetlerin dağılımında halk kesitleri arasında var olan 
uçurumları daha da büyüttüğünü ibilmekteyiz. 

Ekonomik kalkınma, tüm ulusların en büyük 
arzusudur. Topluma gelecekte sağlanacak refah için 
ekonomik büyümeyi gerçek.lek't'irmek şarttır. Ne var 
ki, yalnız başına büyümenin, ileride toplumun alt 
gelir gruplarına ne getireceği tartışmalıyken, bugün 
neyi getirmediği ve yaşam koşullarını en aşağıya in
direrek ezdiği, bir yerde görülmektedir. 

Biz, ekonominin büyümesini samimî olarak be
nimsemiş ve bunun için tüm çaba ve faaliyetlerimizi 
organize etmiş bulunuyoruz. Ancak, bunun için ka
mu ekonomisinin harcama kalemlerini büyütmek zo-

runluğu olduğu da doğrudur. Fakat, harcama kalem
lerini sağlıklı ve gayri safî millî hâsıladaki artışlara 
paralel bütçe kaynaklarına dayandırmadığımız tak
dirde, ekonomik büyümenin, gelecekte daha büyük 
sosyal problemlere ve patlamalara sebebiyet vereceği 
'hakikatini de gözden uzak tutmamamız gerekmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, bu anlamda biz, bütçenin 
esas gelir kaynaklarını teşkil eden vergilerin, amaç
larına oranla, yeterince gerçekleş'türileblld'iğine inan
mıyoruz. Zaten, veriler de bunu açıkça göstermekte
dir. Bununla ilgili sorunlara daha sonra temas ede
ceğim. Bu arada, kamu kesimini oluşturan diğer iki 
gruba burada temas etmek istiyorum : 

Konsolide bütçe dışında idare edilen iki önemli 
kamu harcama grubundan birisi fonlar, diğeri ise 
mahallî idarelerdir. Fonların varoluş nedenlerini özet
le ifade edersek; vergi kanunlarının yeterince ve çağ
daş biçimde uygulayamamaktan doğan kaynak ye
tersizliğini karşılamak amacına dayandırıldığını söyle-
yöbi'l'iriz. Yani, vergi kanunları en güzel biçimde ha-
zırlansa dahi, uygulayarak yeterince sağlanamayan 
gelir açığını, kolay bir yöntemle ve bir kısım mal 
ve hizmetler üzerinden doğrudan yapılan kesintilerle 
fonlara kaynak oluşturmaktır. Bu suretle sağlanan 
kaynaklar, vergi niteliğindeki kaynaklardır. Nihayet 
bu kaynaklar da, üzerinden alınan mal ve hizmet 
fiyatları içerisinde, o mal ve hizmetleri kullanan halk 
kesitlerine yansımaktadır. Bu konuda yeterince ista-
tistikî bilgiler bulunmamakla birlikte, fon kesintile
rinin mal ve hizmetler dolayısıyla daha çok alt gelir 
gruplarına intikal etme olasılığının da yüksek oldu
ğunu düşünürsek, bu suretle harcamaların büyük yü
künü gene bu kesim finanse etmiş olmaktadır. Vası
talı vergi özelliğinde olan bu kesintilerin gelir dağı
lımına. olan olumsuz etkisi inkâr edilemez. Bütün bun
lara sebep, vergi idaremizin, vergi kanunlarını amaç
larına uygun, yeterince başarılı ve sağlıklı uygulaya-
mamış olmasından ileri gelmektedir. Bu konuda Ma
liye idaresinin yetersiz kalışı, geçmiş tüm hükümetle
rin meselelerin çözümünde ilgisiz kalmasından ileri 
gelmektedir. Daha sonra açıklayacağımız Maliye ida
resinin sorunları giderilmediği sürece, bu tür geçici 
ve çarpık yolların denenmesi de önlenemez. 

Fonların ekonomik ve sosyal yönlerinin yanında, 
öteden beri ortaya koyduğumuz diğer yönü ise, Mec
lis denetimi dışında kalmış olmalarıdır. Bir kısım 
fonların önemli kaynağı bütçeden transfer edilmek
tedir. Ancak, bütçeden alınan bu paralar, bütçe usul-
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leririin dışında usullerle harcanmaktadır. Bütçe usul
leri bu kadar engelleyici midir ki, bu usullerden ka
çınılıyor? Toplum içerisinde denetimsiz olan bu fon
ların birtakım çıkar ve amaçlar doğrultusunda kul
lanıldığı söylentileri var. Eğer bunlar doğru değilse, 
ıbu fonların Mâliye ile ve bütçeyle ilişkilerinin ko
runması gerekir. 

O kadar çok fon oluşturuldu ki, görüşülmekte 
olan bu bütçenin sahibi Sayın Maliye Bakanı ve-onun 
üst düzey tekriik kadrosu, fonların sayısını ve fon
larda toplanan paraların miktarını dahi bilmemek
tedir; ancak Maliye ile ilgili fonlardaki hesaplarını 
'bilmektedir. Çünkü bu fonlar, bütçenin ve Maliye
nin dışında bütçe kaynaklarından oluşturulmaktadır. 
Fonların en büyük özelliği, gerek Meclis ve gerekse 
Sayıştay denetimi dışında bulunmalarıdır. Bazı fon
ların Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun de
netimine tabi olması durumu değiştirmez. Çünkü bu, 
tek elde yürütme ve yine yürütme tarafından denet
leme demektir. (SHP ve Bağımsızlar sıralarından al
kışlar) Denetlemeriiz de yürütmeye bağlıdır. Oysa, 
devlet gelirlerinin harcanmasında yasama organının 
denetimi asıldır. Bu nedenle, fonların nereye ve han
gi verimlilikte harcandığını araştıran ve eleştiren hiç-
•bir merdi yoktur. Kamu iktisadî kuruluşları dahi Mec
lisimizde ibra edilirken, bu fonlar hakkında Meclisin 
hiç söz sah'ibi edilmemesi, ciddi' biçimde düşünülmesi 
gereken bir olaydır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Fonlarla ilgili Başbakanlıktan bilgi edinme ama
cıyla verilen soru önergeleri dalhi, aylardan beri gün
demde cevapsız bırakılmaktadır. Bu da, fonların 
amaç dışı kullanıldığını düşündüren olaylardan biri
sidir. 

Mahallî idarelerimizle belediyeler yeterli gelir kay
naklarına kavuşturulmuştur. Ancak, günlük karar
larla biriken kaynakların, adeta savurganlık biçimin
de ekonomik ve sosyal bir hedef gözetilmeden har
candığını gözlemekteyiz; kırmızı kaldırımlara sarf 
edildiği gibi. Bu idarelerin denetimi de, bu açıdan 
ciddi bir sorundur. Belediyelere gelir temin etmek 
amaçlanan bir olaydır; ancak, >bu gel'irlerin harcan
masını da belgelere bağlayıcı tedbirler almak ve de-
netİTiiine çözüm bulmak da, o derece önemli sorun
lar 'arasında yer almaktadır. 

Konsolide bütçe gelirleri ve bunun kalemini oluş
turan vergi gelirlerindeki yetersizliklerin temel neden
lerini özetle ifade edeceğim.. 

1. Vergi kanunlarındaki sorunlar : 
Vergi Kanunlarında son yıllarda sürekli değişik

likler yapılmaktadır. Bu değişikliklerin gerek mükel
leflerce ve gerekse Maliye idaresince takip ve için
den çıkılması âdeta bir sorun olmuştur. 

Vergi Usul Kanununda yapılan usul değişiklikle
riyle, yasal açıdan mal ve hizmet akışındaki işlem
lerin belge düzerii yoğunlaştırılmıştır. Öngörülen bel
ge düzeni daha başlangıçta oturtulamamış ve hâlâ 
bözük düzen yürütülmektedir. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Bayatladı artık 
o, bayatladı. 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — Özellikle büyük 
şehirlerde birçok kesimlerin belgeyi, ancak işlemle
rinin ayarladıkları boyutta kullandıklarını görüyor 
ve biliyoruz. 

Kurumlar Vergisi Kanununda çok sayıda istisna 
hükümlerine yer verilmiştir. Belki, yatırımcı veya ih
racatçı kurumların bu açıdan desteklenmeleri gerek
se dahi, mevcut sistemde desteklemenin maliyeti bel
li olmamaktadır. 

Bir taraftan vergi hâsılatı ayarlanmakta ve diğer 
taraftan, ayarlanan bu vergi tutarının miktarı biline
mediğinden, kurumların gizli finansmanı hakkında 
bir bilgi edinilememektedir; bu da, öyle bir finans
man biçiıriine değip değmediğini araştırmaya bile im
kân vermemektedir. Çözümün, bu istisnalar yerine, 
vergiyi alıp, gerekirse buna değer kurumları sü'bvan-
se etmenin daha gerçekçi olacağına inanmaktayız. 

Katma Değer Vergisi : 

Bu vergi modern bir sistemdir, başarrsı kendi iş
leyişine ve belge düzeninin 'başarısına bağlıdır. Ger
çekten, yerii uygulanan bu vergide başarılı olduğu
muzu söylemek mümkün değildir. 

1986 yılı içinde ithalden alınan Katma Değer Ver
gisi 625 milyar lira olduğu halde, dahilde alınan Kat
ma Değer Vergisinin 975 milyar lira olması, hayret 
verici derecede düşük görülmektedir. 

Daimide alınan Katma Değer Vergisinin büyük 
bir kısmı Tekel ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafın
dan ödendiğine göre, geriye kalan tutarın tüm özel 
teşebbüs işletmeleri üzerinden ödendiğini düşünür
sek, Kataıa Değer Vergisi hâsılatının ne denli düşük 
olduğu ve ne kadar çok kayıplara yer verdiği daha 
iyi anlaşılmış olur. 

Durum bu iken; yarii belge düzenleyip Katma De
ğer Vergisi tahsilatı yapanın yanında yapmayanla-
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rın daha çok "olduğu bir ortamda iken, Katma De
ğer Vergisi oranı yüzde 12Ve çıkartılıp, belge dü
zenleyip, «Vergisini ödeyen daha fada ödesin, öde
meyenler hiç ödememeye devam etsin» zihniyetiyle 
hareket edilmektedir. (SHP sıralarından alkışlar) 

'Yüzfde 10 oranında vergiyi başarılı kılmanın yolu 
araştırılmadan verginin yüzde 12"ye çıkartılması, ko
lay ve haksız tarafı tercih etmekten başka bir şey 
değildir. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Katma Değer 
Vergisine karşı değilsiniz artık herhalde. 

RUŞ/AN IŞIN (Devamla) — Burada savunmuş
tum ıben Katma Değer Vergisini. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Hiç değilse 
bundan memnunsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, devam buyurun 
'konuşmanıza. 

iRUŞAN IŞIN (Devamla) — Geçmişte, biz de 
Katma Değer Vergisi uygulamasını göfdük ve ince
lemek üzere yurt dışına da gitmiştik. Orada bu ver
ginin uyguîamada'ki başarısının, idarenin başarılı uy
gulaması na bağlı olduğunu gördük. Kanunları değiş
tirmek ve vergi nispetlerini artırmakla daha çarpık 
durumlara sebep olmaktan öteye gidemeyiz. Onun 
için, önce idareyi geliştirmek gerekir. 

Katma Değer Vergisi sistemine geçişi benimsiyo
ruz ve bu kürsüden de bunu savunmuştuk; ancak, 
'idarenin bu konuda hazırlanmamış olması ve bugün 
dahi yetersizlik içerisinde bulunuşu, Katma Değer 
Vergisi uygulama ve sonuçlarını haksızlıklara dönüş
türmüştür. Katma Değer Vergisi gibi tüm gelişmiş 
ülkelerde uygulanan modern bir vergi sistemini, ha
zine açıklarını kapatmak için para toplama işlemi ola
rak gören bir maliye zihniyetini de tasvip edemeyiz. 

Yönetim ve eğitim sorunları : 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının en önemli yö
netim sorunu merkez teşkilatlarında toplanmıştır. Ön
celikle, Maliye merkez teşkilatında yıllardır, üst yö
neticilerin üç ila en fazla beş yıl görev yaptıklarını, 
'bildiğimiz kadarıyla, tespit etmek çok güçtür. Yöne
time gelen personelin birkaç yıl görev yapıp, işi öğ-
renmesfinlin hemen akabinde ya yurt dışına veya kı
zak bir göreve çekilmesi, bu bakanlıkta bilgi ve tec
rübe birikimini azaltmaktadır. Bu süretli değişim, is
ter istemez ciddi ve devamlı bir maliye politikasının 
uygulanmasına engel olmaktadır. Yurt dışından dö
nen veya kızak bir görevde, yetişmiş elemanlar ta
mamen boş oturmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, 
Maliye personeli devamlı değişim içinde olduğundan; 

bir taraftan kadrolar sürekli öğrenenlerden oluşmak
ta, diğer taraftan yetişmiş personel yurt dışına atan
makta; kimi personel de boş kalmaktadır. Bu kadar 
personel israfı, tab'üki merkez teşkilatını güçsüz kı
lacaktır; yıllardır sürüp giden bu olaylara da hiç kim
se bir çözüm düşünmemekte ve arayış içerisinde bu
lunmamaktadır. 

'Merkez teşkilatının diğer bir sorunu da, merkez 
denetim kuruluşlarına ilişkin bulunmaktadır. Hepi
mizce de bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı merkez 
denetim kuruluşları elemanları, Türkiye'de en titiz 
bir biçimde seçilip alınan ve en iyi şekilde yetiştirilen 
güvenilir elemanlardır. Ne var ki, müfettiş, uzman, 
kontrolör, murakıp unvanlarıyla meydana getirilen bu 
kuruluşların hepsi de aynı görev ve yetkilerle dona
tıldıkları halde, ya'klaşdc 6-7 kurul halinde çalışmak
tadırlar. Kendi aralarındaki uyumsuzluklar, bir an
lamda, yıllardır kan davası haline gelmiş ve devam 
etmektedir. Bu kurulların kendilerinden beklenen gö
rev etkinlikleri ise, çok az seviyede gerçekleştirilmek
tedir. Lütfen, bu bakanlığın 1987 bütçe kanun tasa-

| rısmın, bu kişilerle ilgili bölümlerine bir göz atalım: 
î Göreceksiniz ki, Türkiye'de 1985 yılında hesap uz-
i manlarımız 2 669, maliye müfettişlerimiz 1986 yılın-
| da 1 267 mükellefin vergisini incelemiştir. Bakanlık 
| kon'tro'lörleriylıe, defterdarlık kontrol memurları hak

kında her hangi bir bilgi verilmemiştir. Burada şunu 
açı'kça ifade edebilirim : 

Hesap uzmanları için bir şey demiyeceğim, sadece 
teşekkür ediyorum; çünkü onların vergi incelemele
rinin yüzde 90'ı, gerçekten vergi incelemesidir. Bütçe 
kanun tasarısının bölümünde gözüken maliye müfet
tişlerinin 1986 yılında yaptıkları 1 267 adet vergi 
inceleme raporunun büyük bir bölümü gayri menkûl 
ve verasetlerle ilgili müşterek raporlardır. Bu sayının 
yüzde 10'u Kurumlar Vergisiyle ilgili incelemelere 
zor taallûk eder. Yüzde 10'u da Gelir Vergisi mükel-
lefleriyle ilgili inceleme raporlarına ancak değinir. 
Geriye kalan yüzde 80^, müşterek verasetle ilgili ve 
gayrimenkul sermaye iradryla ilgili raporlardır. 1985 
yılı bütçesi görüşülürken aynı konulara yine değin
miştim. Kontrolörlerin ve vergi kontrol memurları
nın sayıları ve yaptıkları vergi incelemeleri bu tasa
rıda bir bölüm halinde gösterilmiş olsaydı, müfettiş
lerin prestijleri mi sarsılacaktı; yoksa, yıllardan beri 
gizlenen bir gerçek mi ortaya çıkartılacaktı? Türkiye' 
de vergi kaçakçılığının ne kadar yüksek olduğu he
pimizce malumdur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de milyonların üze
rinde vergi mükellefi vardır ve Maliye Bakanlığı 
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bunlardan 3 836 adedini incelediğini bize bildiriyor. 
Bunların da sonuçlarının vergi mahkemelerinde ve 
Danıştay'da ne olacağı belli değil. «Acaba bu ince
lemeler hiç yapılm'asaydı ne değişirdi?» diye sormak 
geliyor insanın aklına. Biz, öteden beri bu güzide ele
manların tek çatı altında toplanmasını, koordineli ve 
belirlenecek hedeflere göre daha verimli çalışmaları
nı öneriyoruz. 1985 yılı bütçe görüşmelerinde de ay
nı önerilerimizi getirmiş unvanların ortadan kaldırıl
masını istemiş, unvan kargaşasına son verilmesini di
leyerek; doğrudan bakanlığa bağlı, «Vergi denetim 
elemanları» adı altında bir ünitenin oluşturulmasını 
ıbeiirtm'işti'k. Ancak görüyoruz ki, maliyemiz, bürok-
rasisindeki okul mezuniyetlerinejbranş ayrılıklarına da
ha fazla önem vermekte bu kargaşanın da devamını 
arzu etmektedir. Bu davranış, ülke için de faydadan 
ziyade zarar getirmiştir, zarar getirmeye de devam 
edecektir. 

Esasen, Maliyenin en fonksiyonel görevi, güm
rükler dahil, devlet gelirlerinin sağlıklı biçimde top-
lanma'sidır. Bu sahada en güçlü teşkilat yapısı da, 
denetim elemanları kesimi ile vengi beyanlarını alan, 
denetim raporlarını uygulayan vergi daireleridir. De
netimin, yukarıda arz ettiğimiz gM, cılız kalması 
sonucu da, vergi daireleri, sadece vergi mükellefle
rinin beyanlarıyla yetinmekle kalmaktadır. Vergi be
yanlarını doğru yapanla yapmayan arasındaki bu hak
sızlık, yıllarca süregelmiştir; hem de maliyenin güç
lü denetim kurulları varken. O halde asıl sorun, or
ganizasyonun iyi olmayışı, yani işlerin daha çok sa
yıda kurulların eline terk edilmesi ve bu kurulların 
elemanları arasındaki sürtüşmeler, sonuçta iyi bir 
planlama ve yönlendirmeden yoksun bulunmaktadır. 
Yıllardır buna çözüm bulunamamıştır. Bu nedenle, 
vergide olan haksızlıklar da devam ediyor, devam' 
edecektir. 

Çok kazanıp vergi vermeyen veya az veren ke
sim, Türkiye'de 'tüketim seviyesi en 'yüksek olan ke
simdir. Bunu, para politikasıyla çözüme kavuştur
mak mümkün değildir. O halde, vergi politikası ba
şarılı olmadıkça, yüksek tüketimin talep seviyesi de 
yüksek enflasyonu devam ettirecek, ezilenler daha 
ezilmeye devam edecek, bir avuç çıkarcı zümre de, 
yanlış vergi politikası nedeniyle, sömürülerine devam 
edecektir. İşte, işin önemli noktası da buradadır. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Taşra yönetimindeki sorunlar : 
Maliyenin en ağır yükünü çeken taşra teşkilatla

rıdır. Yıllardır gözledik; eğer fedakâr taşra teşkilatı 

olmasa, Maliye bugünkü seviyesini de koruyamazdı. 
Bakanhk merkez teşkilatı taşraya sah'ip çıkmamakta
dır. Yılların ihmal edilmiş taşra teşkilatlarına, son 
yıllarda hizmet binası, lojman temini çalışmaları 
gözlemekteyiz; bu olayları tasvip ediyoruz, taşra teş
kilatına hizmet binaları ve lojmanlar yapılmalıdır. 
Ancak, şu ana kadar bu konuda yapılan hizmetler, 
hâlâ diğer kamu kuruluşlarının çok gerisinde kalmak
tadır. Öncelikle taşra kuruluşu, çalışacak düzenli bir 
hizmet binasına saıhip olmalıdır. Bundan öteye, çalı
şan personelin niteliği, işlerin organizasyonu, ücret 
sorunları çözümlenmedikçe, taşra teşkilatlarının olum
suzlukları devam edecektir. Yeterli ve güçlü bir mer
kez teşkilatı bu konuları görev edinirse, sorunların 
çözümleri de kolaylaşacaktır. 

Vergi daireleri, gümrük daireleri iyileştıirilip; per
sonel sorunları, ücret sorunları öncelikle çözümlen
melidir. 50 - 60 bin lira ücret alan personel ile hiçbir 
sorunu çözmek mümkün değildir. Yeniden alınan 
kadrolu veya sözleşme ile alınan personelin çoğun
luğu niteliksiz ve -tecrübesiz personelden oluşmakta
dır. Bu personele, çıkardığımız yasalarla yetki belge
leri de vermeye başladık. 50 - 60 bin llira maaş alan 
yetki belgeli bir yoklama memurunun, kasasında gün
lük cirosu milyonları aşan firmalara yapacakları zi-
yardtlerin sonucunu düşünmek istemiyorum. Bakanlı
ğın bu konuda daha ciddî çalışmalara yönlenmesi ge
rekir. 

Eğitim sorunları : 
Maliye teşkilatı, maliye vergi hukuku ve genel hu

kuk sahalarında kilit personel için uzmanlık derece
sinde bilgilerli gerektirmektedir. Bu teşkilatta alınan, 
en fazla lise mezunlarının yetiştirilmesi- içn bakanlık 
ve taşra teşkilatlarında ciddî hiçbir örgüitlenme ve 
faaliyet mevcut değildir. İhtiyaç oldukça, adama iş 
bulma kabilinden personel alınmakta, daha ilk geldiği 
günde önüne bir makbuz konarak, «Bunu böyle kes» 
denmekte ve o memur, yıllarını alan bu zaman içe
risinde makbuz kesmeye alışmış görevini devam etti
rir; ama kestiği makbuzun mahiyetini sorduğunuzda, 
arzu edilen cevabî 'bilgileri almak da mümkün değil
dir. 

Maliyede görev yapan tüm memurların, zaman 
içerisinde seminer ve kurslara talbi tutulması, vergi 
hukuku hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip kıl-
dırılmajsı gerekir. Vergi politikasında görev yapan bir 
memur, mükellefle karşı karşıya geldiğinde, bilgisiyle, 
mükellef üzerinde yeterli güvenliği sağlamalıdır. Eğer, 
vergi mükellefi vergi memurundan dahla ileri bilgiye 
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sahip ise, ve hele vergi memurunun yanlış bir uygula
masını tespit etmiş ise, vergi memuru, mükellef kar
şısında güvensiz bir duruma düşecektir. Nitekim, za
man zaman bu tür* güvensiz ortamları görmekteyiz. 
Vergi mükelleflerine güveni, ancak bilgi ve beceri sa
hibi olan vergi memuru sağlan Bu nedenle, tüm ülke 
genelinde Maliye personelinin yeterli bilgi ve beceriye 
k'avuşturulmaisı şarttır. 

Katma Değer Vergisi Kanunu çıkartılırken, vergi 
darbelerini geliştirmek, araç - gereç yönünden destek
lemek ve personelin eğitim sorunlarını çözmek; ama
cıyla Geliştirme Fonu 'kurulmuştur. Bu fondan bu
güne kadar, ne personel eğitimli "yönünde, ne de per
sonele, yaptıkları çalışmalar karşılığında ödeme ya
pılmamıştır. ödeme yapılacağı, 25.8.1986 tarih ve 
258 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile belirtil
miş, ancak şu ana kadar hiçtir ödeme yapılmamış
tır. 

Maliye idaresinde üst düzey bürokrasisi, içlerinde 
yönetim kurulu üyeliği olmayan yönetici kesimi her 
ay 114 bin lira, Gümrük Kanunu çerçevesinde, net 
olarak maaşının dışında para almaktadır. Amaç, ye
tişmiş üsıt düzey bürokrasiyi elde tutmak ve tatmin 
etmekten başka bir şey değildir. Maaşları dışında her 
ay ödenen bu paraya da karşı değiliz; ancak gönül 
ister ki, tüm memurlarımız bu tür ekonomik imkân
lara (kavuşturulsun. Blir taraftan, Destekleme Fonun
da 18 milyar lira para toplayıp, amaçları yönünde 
dahi 'kullandırılmayacak, verginin toplanmasında ge
ce gündüz, yağmur kar demoden koşturan küçük me
mur, yasayla belirlenmiş hakkını alamayacak, diğer 
taraftan, üst düzey bürokrasimiz rahat ettirilmeye ça
lışılacak... îşte, sosyal adalet ilkelerinden uzak bir 
bütçenin teşkilat içerisinde kendi memurları arasında 
yaptığı ayrıcalık gözler önüne serilmektedir. (SHP 
sıralarından alkışlar) Hatta, Maliye idaresinde gö
revli meramlarımız, fonda biriken paranın ödenme
mesi hususunda, üslt düzey 'bürokrasiyi suçlamakta, 
eğer fondan ödeme yapıldığı takdirde, Gümrük Ka
nunu hükümleri çerçevesinde ödenen 114 bin lirala
rın kaldırılacağı endişesi ve korkusu içerisinde, «Fon
daki birikmiş paranın ödenmesi engelleniyor» şeklin
de yorum yapanlara da rastlıyoruz. 

Değerli miilletvdkilleri, konsolide bütçe gelirleri ve 
kullanılmaları ile ilgili karşılaşacağımız sosyal ve eko
nomik sorunlardan da bahsetmek isterim. 

TüTk ekonomisinin sağlıklı bir yapıya kavuşturul
ması, öncelikle uygulanacak ekonomik politikalardaki 
tercihlerin toplum yapısına özenle uygulanmasını ge

rektirdiğini, 'bu kürsüden dalha önce yaptığım konuş
mamda belirtmiştim. Konsolide Devlet Bütçesi gelir
lerinin kullanımında, harcama, yatırım ve transferlerin
de oranların çok dengeli kurulması politik tercihleri 
doğurduğundan, bütçenin finans kaynaklarının da bü
yüklük ve gerçekçilik değeri, bu politik tercihlerdeki 
başarı oranını gerçekleştirecektir. Bu nedenle, konso
lide bütçe gelirleri, aynı zamanda uygulanacak olan 
politika ile doğrudan bağlantılıdır. 

Anavatan iktidarının ekonomik uygulamasıyla kon
solide bütçe gelirlerini kıyasladığımızda, iktidarın nasıl 
bir tutum içinde ve kimin yanında olduğunu açıkça 
ortaya koymaktadır. Fonlarla bütçe gelirleri yontul
muş, küçültülmüş ve birtakım bütçe gelirleri bu fon
lara kaydırılarak kaynak yaratılmaya çalışılmış, ama 
bu kaynaklar denetimden uzak ve isteğe göre kulla
nım amacı taşıdığından, bütçe ile yatırımlar arasında 
bir dengesizliği oluşturmuştur. Bunun sonucu, toplum 
yapısından çok uzak, sosyal adalet ilkelerinden yok
sun, belli sermaye gruplarına ve çıkar çevrelerine hiz
met eden bir hükümet yapısı oluşmuştur. Cumhuriyet 
döneminin tüm hükümetlerini karşılaştırdığımızda, 
haksız kazanç ve yolsuzluk iddialarının en çok ko
nuşulduğu dönem, maalesef bu dönemdir. Bankalar
daki kredi yolsuzluğundan tutun da, ihalelerdeki pa
zarlıklar, ithalat ve ihracat üzerinde oynanan oyunlar, 
hayalî ihracatlardaki vergi iadeleri, bu hükümetin uy
guladığı bütçe politikasının sonuçlarıdır. Çünkü hü
kümet, gerçekte bir devlet politikası düzeni içinde 
uygulamalara gitmemekte, âdeta şirket yönetir gibi, 
devleti günlük kararlarla yönetmek istemektedir. Hatta 
öylesine sorumsuzca yönetmek istemektedir ki, Mec
lisi dışlayıp, kanun hükmünde kararnamelerle ic
raat yapmak istemekte, Bakanlar Kurulunu açık im
zalarıyla önceden bağlayarak, sonradan kararların 
üzerini doldurack kadar, yasal olmayan davranışlar 
içerisinde bulunan iktidar, öyle sanıyorum ki, kendi
lerini bu işe öylesine kaptırmış ki, sanki bir anonim 
şirketin yönetimi gibi davranışlar içerisine girmeye 
başlamışlardır. Şunu açıkça ifade ediyorum ve iktida
rın unutmamasını diliyorum: Devlet, bir A.Ş. değil
dir, bir A.Ş. gibi de yönetilemez. A.Ş.Me günlük ka
rarlarla ekonomik olaylar yaşanabilir, ticaretin gereği 
de bu olabilir; ancak devlet, köklü ve kalıcı yasalarla 
yönetilir. 

Değerli milletvekilleri, konsolide bütçe gelirlerini 
tetkik ettiğimizde, 10 trilyonluk bir gelir bütçesi görü
yoruz. Bu 10 trilyonluk konsolide bütçe gelirlerinin, 
çeşitleri itibariyle 34 kalem içerisinde toplandığını ve 
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esas itibariyle de ağırlığın vasıtalı vergiler üzerinde 
toplanmış bulunduğunu da görüyoruz. Vasıtalı vergiler, 
kişiler arasında servet farkı gözetmeden kullanılan ve
ya tüketilen miktarlara göre ödendiğinde, holdingci
lerle, elinde kazması küreği ile iş arayan fakir vatan
daş da aynı ölçüler içerisinde bu vergiyi vermektedir
ler. 

Konsolide bütçe gelirlerinde Gelir Vergisi ve Ku
rumlar Vergisi, payları itibariyle çok düşük düzeyde
dir. Diğer taraftan, servetten alınan vergileri tetkik et
tiğimizde ise, bütçe içerisinde cok cüzî, cılız rakamlar
da kaldığını görüyoruz. Gelir Vergisinde, 1986 yılına 
göre yüzde 44 bir artış oranı öngörülmektedir. Esasın
da, ülkedeki gayri safi millî hâsıla toplamına göre bu 
artışın daha yüksek seviyelerde olması gerekirdi. Mali
ye idaremiz, yıllardan beri vergi politikasını bir türlü 
rayına oturtturamamış, vergi kaçaklarını yok edeme
miştir. 3 yıldır, ülke genelinde enflasyon yüzde 40'ların 
altına düşürülememiştir. Her ne kadar hükümet, enf
lasyonu yüzde 20'lere çekeceğini iddia ediyorsa da, 
1987 yılında da enflasyon yüzde 40'ların altına düş
meyecektir. îşte, burada bütçedeki yüzde 44'lük bir 
artış, enflasyon miktarı kadar büyüyen bir artıştır. 
Onun için hükümet, «Bütçemi yüzde 40 daha yükseğe 
çıkarttım» diye boş bir övgüye de girmesin; bütçeyi, 
1986 yılı enflasyon miktarı kadar büyültmüş, bu da 
tabiî olarak kendiliğinden oluşan bir olaydır. 

Değerli milletvekilleri, konsolide bütçe gelirlerinde 
tek tek gelir çeşitlerine değinmek istemiyorum; çünkü, 
bütçenin genel artış miktarı yüzde 45 olduğuna göre, 
bu da, doğacak enflasyon miktarı kadar bir artışı ha
liyle getirecektir. Ancak merak ediyorum; 6 trilyon
luk 1986 bütçesinde gerçek bütçe açığı 2 trilyon ci
varındadır, 10 trilyonluk bütçeyi ne kadar açıkla ka
patacaksınız?.. Hükümet, daha işin başında 1 trilyon 
civarında açıkla bütçeyi kapatacağını ilan ediyor. Biz, 
1985 ve 1986 yılı bütçelerinde vereceğiniz açıkları bu 
kürsüden söylemiştik ve rakamsal olarak da tahminle
rimiz doğru çıkmıştı. Yine açıkça söylüyorum; 1987 
bütçeniz de asgarî 3 trilyon lira civarında açık vere
cektir, bunu kapatmanız mümkün değildir; nedenle
rini açıklayacağım. 

Maliye idaresindeki münhal kadroları tetkik etti
ğimizde, merkezde bulunan 12 329 kadrodan 5 733'ü, 
yani yüzde 46,5 kadrosu boş. Bu kadrolar unvanlı kad
rolardır. Maliye müfettişi kadrolarının yüzde 41.3'ü, he
sap uzmanı kadrolarının yüzde 65.6'sı, gelirler kontro
lörleri kadrolarının yüzde 64.3'ü boştur. Taşra teşkilat
larına bakacak olursak; 82 112 kadrodan 24 204'ü 
boştur, vergi dairesi müdürleri kadrolarının yüzde 

j 26'sı bpş, saymanlık müdürleri kadrosunun yüzde 
46.6'sı boş, gelir müdürü kadrolarının yüzde 41'i boş, 

{ millî emlak müdür kadrolarının yüzde 11.9'u boş, ver-
I gi kontrol memuru kadrolarının yüzde 54.8'i boş ve 

memur kadrolarının da yüzde 26'sı boştur. Maliye bo
şalmış... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE AL.PTEMOÇİN (Bursa) — Yapma!.. 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — Sayın Maliye ve 
Gümrük Rakam diyor ki, ben bu vergileri toplayaca
ğım, tahsil edeceğim. Kadrolarının yüzde 50'lere ula-

I şan boşluğu varken, merak ediyorum, denetimini nasıl 
i yapacaksın, tahsilatlarını nasıl yapacaksın?.. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ha
yalî uzmanlarla. 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — ... Gece gündüz ka
rayolu güzergâhlarında üç kuruşluk vergiyi tespit 
ötmek için kamyonlar, otobüsler peşinde koşan me-

I murlarına ne verdin ki, neyi tahsil edeceksin! 
I Konsolde bütçe gelirlerinde gözüken rakamların 

çok daha üzerinde tahsilat yapılabilir; ancalk bu kadro 
ve bu zühnliyetle yapılması mümkün değildir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Robot 
1 devrindeyiz, robotlarla yapacak. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

RUŞAN IŞIN (Davamla) — Evet, tekn'ik gelişiyor. 
-Değertı m'İHetveklilleri, konuşmamın baş tarafında 

değindiğim gibii, Maliye idaresi münhal kadrolarım 
süratle tamamlamalıdır. Ayrı ayrı kurumlar hallinde 
çalışan denetim elemanlarını bir kurul içerisinde top-

I lamalıdır. Milyonları aşan vergi mıükellefleri bilinç
li ve sistemli bir şekilde denetim altına alınmazdır. 
Ülkede, her geçen gün vergi mükellefleri sayısı artar-
taı, Malliye idaresinde denetim dermanları kadrola
rı da, her geçen gün aksine azalma gösteriyor. Bu 
zihniyetle vergii mülkelleflerim'izi denetim altında tu
tamayız. 

Sayın Bakan, göçen dönemde bütçe görüşmelertihdfe 
j büyük bir hevesle bu kürsüden konuşuyordu; «ıMailî 

Müşavirlik Yasasını bu sene çıkartacağız ve aritık 
vergi mükellefleri bizzat müşavirieri tarafından de
netim ve kontrol altına alınacak, devlet gelirlerinde 
büyük artışlar olacak» diyordu. Soruyorum Sayın 
Bakana : Ne oMu Malî Müşavirlik Yasası? 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Yazılı cevap ve-
reoeBc. 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — ... Konuşmalarınızın 
üzerimden iki yıl geçti. 3239 sayılı Kanunun 13 üncü 

l maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 141 inci 
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ımaddesinli takip eden ek madde ile yeminli hıalî mü
şavirlik olayı yasalaştın'lmışfcır. Kuruluş usulündeki 
çarpıklık, Anayasa Mahkemesine partimiz tarafından 
götürülmüştür ve halen Anayasa Mahkemesinde bu 
yasa mcelenmek'tıedlir; anoak, kanunda belirtilen kür 
rumlar dahi hâlâ kuruiamamışltır. Zaten yerruinlii malî 
müşavirlik olayı da bakanlığın üst diüzey yöneticileri. 
ile o kademenin altında bulunan yöneticiler araısmda 
'bir ayrıcalık daha yaratmıştır. Gelecekte, Maliliye ida
resi bunun sıkıntılarını dia yaşayacaktır. Bütçe rapo
runda bu olay, serböSt malî müşavirlik ve serbest mu-
haseblecilitk yasasının çıkartılacağını yeriiden gündeme 
getirmiştir. Ama, 1988*den sonra gelecek iktidar ve 
kurulacak hükümetler de, öyle zannediyorum ki, Ma
lî Müşavlrlic Yasası üzerinde daha çok tartışma ve 
görüşmeler yapacaktır. 

Sayın milletvekilleri, malî müşavirlik olayı önemli 
bir olaydır; bu yasanın muhakkak süratle çıkartılması 
gerekir. Şu andaki vergi zayiatlarını en asgarî düzeye 
indirecek olan olay, Malı MüşavirÜİk Yasası olayıdır; 
ama malî idaremiz, ne hikmetse bu olayı ciddiye al
mamaktadır. Merak etmesinler, vergi mükellefleri kar
şısında malî idaremiz aynı saygınlıklarım görmeye de
vam edecektir. 

IBif taraftan kadrolarını doldurmayan, bilhassa de
netici kadrolarını yüzde 50'riin altında değerlendiren, 
diğer bir taraftan, vergi tahsilatında en büyük yardım
cısı olan malî müşavirlerle ilgili yasayı çıkartmayan 
'bir hükümet, bu konsolide bütçe gelirlerinde açıkladı
ğı 'vergi tahsilatlarının çok gerisinde kalacak ve büt
çesi de asgarî 3 trilyon ciyarında açık verecektir. 

Değerli millötvekil'leri, konsolide bütçe gelirlerinin 
yüzde 46'sı Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Hazine 
Dış Ticaret Müsteşarlığına ait olup, yüzde 34'ü de 
Millî Eğitim ve Milî Savunma Bakanlığı paylarına 
ayrılmış, bakiye 20 bakanlığa da bütçenin yüzde 20' 
si kalmıştır. Şimdi, bununla hangi yatırımlar gerçek
leştirilecektir; merak ediyorum. Bu bütçe, bir borç 
ödeme bütçesidir. Bu bütçeyle, trilyonlara ulaşan iç 
'borçları ve her geçen ,gün çığ gibi büyüyen dış borç 
faizlerini Ödemeyi planlamaktasınız. Hükümet, bu ger
çeği gizlememeli, bu konuda daha açık ve samimi ol
malıdır. 1982 yılında çıkarılan tahvil miktarı 74 mil
yarken, 1986'larda 2,5 trilyona yükseltilmiştir. Hü
kümet, salt sağ düşüncesiyle, devleti her geçen gün 
ekonomik bir çıkmazın içerisine sokmakta, borçlarını 
her göçen gün artırmaktadır. 

1987 yılında, bütçedeki biraz önce söylediğim ne
denlerle, yatırımlara gidilememiştir. Yatırım gerçek-
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leşmesi yüzde 20 ila yüzde 30 arasında kalacaktır. Bu 
da, ANAP İktidarının, devleti her geçen gün bir ifla
sın eşiğine götürdüğünün işaretidir. 

1986 bütçesinin yüzde 18'i yatırım harcamalarına 
ayrılmışken, 1987 bütçesinin yatırım harcamalarına 
ayırdığı miktar yüzde 1'6'lara düşmüştür. Yani, geçen 
yıla oranla yatırım harcamalarında gerileme vardır. 
Cari harcamalarda da gerileme açıkça görülüyor; kat
sayı kısıtlı tutuldu, memura da bir şey vermiyorsu
nuz; o halde bu bütçenin bir (borç ödeme bütçesi ol
duğunu hiç kimse inkâr etmemelidir. 

Hükümet, 1986 yılı kalkınma hızını 'yüzde 7,8 ola
rak ilan etmiştir. 1985 yılında kalkınma hızımız yüz
de 5-te kalmıştır. 1985 ila 1986 yılları arasında 2,8'lik 
Ibir büyüme görülüyor. Bu, çok büyük bir büyüme
dir. 2,8'lik hir 'büyüme, geçmiş yılların 'bir yılda ulaş
tığı bir rakamdır. Bu kadar büyük bir büyümenin, 
ülkede gözle görülür bir refahı ortaya koyması gere
kirdi. Bakıyoruz; hükümet, enflasyonu aşağıya çeke
bilmek için alabildiğine zam ve faiz politikasını de
vam ettiriyor, işsizlik her geçen gün çığ gibi büyüyor, 
tarım ürünlerinde yeterli taban fiyatların verilmeme
si, üreticinin desteklenmemesi sonucu bu kesimden 
her yıl binlerce yurttaşımız işsizler ordusuna katılıyor, 
1986 ila 1985 yılları arasında işsizlik oranında artış 
var; peki, ne oldu bu büyüme?-Diğer taraftan, 1986 
yılında yatırımlara bakıyoruz, yatırımlarda da tam bir 
gerçekleşme yok. O halde, hükümetin açıkladığı bu 
kalkınma hızına inanmak biraz güç. 

Yine, 1986 yılında 7,8 kalkınma hızına ulaştığımı
zı ilan eden hükümet, 1986 yılında büyüme hızını yüz
de 5 alarak değerlendirmektedir, 1987 yılında daha 
fazla bir büyüme hızına ulaşmamamız istenmektedir. 
Yüzde 8'e yaklaşan bir büyüme hızından «Yok, ben 
daha 'büyümek istemiyorum» deyip, yüzde 5'e düş
mekteki amaç da, hükümetçe burada açıklanmalıdır. 
Hükümetin bunu açıklaması .gerekir. 

Enflasyon yüzde 40'lar civarındadır; ama, devletin 
iki kuruluşunun -birisi Devlet İstatistik Enstitüsü, di
ğeri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı- ilan ettikle
ri teknik rakamlar arasında, birbirini tutmayan büyük 
farklılıklara rastlanılmaktadır ve hükümet, hangisi 
işine geliyorsa, hemen ona yaslanmaktadır. Halbuki, 
teknik rakamlar arasında, kesinlikle farklılıklar olma
malıdır. 

iSayın Başkan, değerli milletvekilleri; konsolide 
bütçe gelirlerinin, hizmet ve yatırıma yönelik gerçekçi 
bir bütçe olduğuna inanmıyoruz. Buna, hükümetin 
kendisi de inanmıyor. Biraz önce söyledim; konsoli-



T. B. M. M. B: 50 23 12 1986 0 : 2 

de bütçe gelirlerinin elde edilmesinin yatırım, harca
ma ve transferlerle dengeli kurulması gerektiğini ve 
bunun tercih edilen politikayla da bağlantılı olduğunu 
söylemiştim. .Bu gelirleri toplayabilmek için Maliye 
idaresinin yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Tasar
ruf politikasıyla, birtakım bakanlıkların birleştirilme
si, tasarrufun ötesinde, köklü değişikliklere uğramış 
ve verimliliğini her geçen gün geriye götürmüştür. 

Maliyeden Hazinenin kopartılmasını, bundaki 
amaç ve maksadın ne olduğunu, hâlâ anlayabilmiş 
değiliz. Bütçenin hemen akabinde emisyona gidilme
si, Hazine ile Maliye arasındaki .'diyalog kopukluğu
nu açıkça ortaya koy maktadır. Maliye, borç idare
sini takip edemez bir 'duruma gelmiştir. Gümrük, Ma
liye ile direkt ilişkili bir kurum değildir; Dış Ticaret 
'Müsteşarlığıyla birleştirilebilirdi. Ancak Hazine, Ma
liyeden kopartılamazdı; Hazinesiz Maliye olamaz. 

Gelirler bütçesinde önemli payı olan Gelir ve Ku
rumlar Vergileri mükelleflerinden, hükümetin uygula
dığı yanlış ekonomik politika sonucu, iflas eden, ka
panan 'işyerleri vardır. 

BAŞKAN — Sayın Işın, 10 dakikanız var efen
dim. 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — 'Bitiriyorum Sayın 
Başkanım. 

Bu müesseselerin iyileştirilmesiyle ilgili, hüküme-
* tin herhangi bir tedbir aldığını da görmüyoruz. Bu 

kurumlar, bugüne kadar iyi - kötü devlete vergi öde
yen müesseselerdir. Devlete vergi veren bu 'kurumlar, 
devletin yanlış politikası sonucu verimliliğini kaybe
derse, kapanırsa, bütçe gelirlerindeki büyük önemi 
olan vergi gelirlerini nasıl 'karşılayacaksınız? Hükü
met, vergi ödeyen kurumlarla diyalogunu sürdürme
li, alınacak tedbirlerini almalı; bir taraftan bu kurum
ların verimliliğini artırırken, diğer taraftan da, sos
yal adalet ilkeleri içerisinde, dengeli olarak vergisini 
tahsil etmelidir. 

Bir taraftan, asgarî ücretle çalışan insanlardan 
muntazaman aylık gelir vergisi kesilirken, diğer taraf
tan, milyarlarca kazançta vergi kaybını kabullenmek 
mümkün değildir. 

Bu nedenlerle, gerçeği yansıtmayan, sosyal adalet 
'ilkeleri içerisinde vergi tahsilatını yapmayan, büyük 
vergi zayiatlarına göz yuman, belli çevrelere devlet 
bütçesinden menfaat sağlayan, yatırımcı zihniyeti unu
tan, çıkar ve menfaat peşinde siyasî zihniyete hizmet 
etmeye çalışan, gerçekte, büyük bir çoğunluk, açlık 
ve sefalet içerisindeyken, mutlu bir azınlığa gayri safi 
millî hâsılanın aslan payını veren bir hükümetin ge

tirdiği konsolide gelir bütçesi, gerçekleri de elbetteki 
yansıtmayacaktır. Gerçekleri yansıtmayan bu gelir 
bütçesindeki yanlışlıklara, Stosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak katılmadığımızı bildirir, yüce Meclise 
şahsım ve grubum adına saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ruşan Işın. 
Şalhîsıları adına, Sayın Ertuğrül Ünlü, buyurun; sü

reniz 10 dakika efendim. 
IMUSTAFA ERTUĞRÜL ÜNLÜ (Bursa) — Sa

yın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 1987 yılı Ge
lir Bütçesiyle ilgili olarak şahsî görüşlerimi arz etmek 
üzere (huzurlarınızda bulunmaktayım. Konuşmama 
başlamadan önce yüce Meclisin değerli üyelerini şah
sım adına en derin saygılarımla selamlıyorum. 

1987 yılı bütçe tasarısı ile bütçe giderlerinin, ger
çek gelirleri olan vergi gelirleri ve vergi dışı normal 
gelirlerle karşılanması hedef alınmıştır; sağlam fi
nansman kaynağı olarak da vergi gelirlerine önem 
verilmektedir. 1987 Malî Yılı Konsolide Devlet Büt
çesinin finansmanı için, 9 trilyon 995 milyar lira ge
nel bütçe geliri, 1'65 milyar lira katma bütçe geliri ol
mak üzere, toplam olarak 10 trilyon 120 milyar, li
ralık kaynak öngörülmüştür. 

Genel bütçe gelirinin 8 'trilyon 860 milyar lirası 
vergi gelirlerinden, 960 milyar lirası vergi dışı nor
mal gelirlerden, 135 milyar lirası ise özel gelir ve fon
lardan meydana gelmektedir. 8 trilyon 860 milyar 
liralık vergi geliri, 1986 yılında tahsil edileceği tah
min edilen 6 trilyon 50 milyar liraya göre yüzde '46.4 
artış ifade etmektedir. Hükümetimizce vergi konusun
da alınan kanunî ve etkin İdarî tedbirler sonucu, bu 
hâsılata ulaşılabileceği anlaşılmaktadır. 

Nitekim, önemli bir reform sayılan Katma Değer 
Vergisi ile vergi sistemimize, diğer vergileri de kont
rol eden Ibir otokontrol getirilmiştir. Ayrıca, belge sis
teminde ıbir düzen getirilmiş, anlaşmalı matbaalarda 
bastırılan faturaları kullanma zorunluluğu yanı sıra, 
yazar kasa uygulaması yaygınlaştırılmıştır. 

Yaptırılmakta olan yoğun ve yaygın vergi dene
timlerinde de vergi kayıp ve kaçağının, asgari düzeye 
indirilmesi hedeflendirilmiş;fcir. Vergi kayıp ve kaça
ğının asgarî düzeye indirilmesinin bir yolu da, uzun 
senelerden beri Tüfk maliyesinin gündeminde olması
na rağmen hiçbir iktidarın gerçekleştiremediği Ye
minli Malî Müşavirlik Kanunu, Anavatan iktidarı 
döneminde çıkartılmıştır. En kısa bir zamanda bu ka
nunu tamamlayıcı mahiyetteki kanun tasarısı, bakan
lık tarafından hazırlanmış olup, 1987 faaliyet döne-
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minde Meclis gündemine getirileceğini şimdiden müj
deleyebiliriz. 

1987 yılında Gelir Vergisinin, bir önceki yıla gö
re yüzde 47 artışla 2 trilyon 940 milyar liraya, Kurum
lar Vergisinin, yüzde 44,4 artışla 1 trilyon 300 milyar 
liraya ulaşması 'beklenmektedir. iServet üzerinden alı
nan vergilerden 90 milyar hâsılat tahmin edilmiştir. 
Arasında Katma Değer Vergisinin de /bulunduğu Mal 
ve Hizmetlerden Alınan Vergiler grubunda ise, yüzde 
52,8 artışla, 2 trilyon 820 milyar lira hâsılat 'beklen
mektedir. Dahilde alınan Katma Değer Vergisinden 1 
trilyon 600 milyar lira hâsılat tahmin edilmiş bulun
maktadır. Dış ticarette alınan vergilerin de 1 trilyon 
$60 milyar liraya ulaşması beklenmektedir. Vergi dı
şı normal gelirlerin, yüzde 77,8 artışla 960 milyar li
raya, özel gelir ve fonların yüzde 22,7 artışla 135 
milyar liraya, katma 'bütçe gelirlerinin ise yüzde 50 
artışla 165 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmiştir. 

Yapılan gelir tahminleri, önceki yıllar gelir artış
ları, gayri safi millî hâsıladaki artışlar, ekonomide 
gözlenen gelişmeler, vergi sisteminde yapılan kanunî 
ve (idarî düzenlemeler sonucu gerçekleşebilecek büyük
lüklerde olarak yapılmıştır. 

Hükümetimiz, vergi konusunda vergi adaletini, 
vergilemede eşitlik ve sadeliği sağlamak için gerekli 
kanunî düzenlemeleri yapmış, Katma Değer Vergisi 
Kanununun kabulü, 1985 sonlarında yapılan, 1986' 
dan itibaren yürürlüğe giren 12 vergi kanunuyla ya
pılan düzenlemeler, sayılan amaçları sağlamaya yöne
liktir. Kanunî düzenlemelerin yanı sıra, etkin idarî ted
birlerle amaca uygun düzenlemeler yapılmıştır. 

Vergi idaresinin geliştirilmesi konusuna da büyük 
önem verilmiştir. Vergi 'dairelerinde otomasyon uy
gulamasıdır. Eskiden taşıt sahipleri, motorlu taşıt ver-
bül igibi büyük illerimizde hu :işlem 1987 yılında biti
rilecektir. Çağdaş ülkelerde olduğu gibi, mükellefimi
zle hizmet veren, idareye kolaylık sağlayan rahat ver
gi dairelerinin tefrişine önem verilecektir. 

Yapılan kanunî düzenlemelerle de sosyal amaçlı 
önemli yenilikler yapılmıştır. 1984 yılı Mart ayında 
çıkartılan bir 'kanunla, 'bütün yurtta yapılacak konut 
inşaatıyla, kalkınmada öncelikli yörelerde yatırımlar 
üzerindeki vergilerin tamamı kaldırılmıştır; 1988 yılı 
sonuna kadar uygulanacak: bu kanunla, özellikle ko
nut açığının kapatılması Ve 'kalkınmada öncelikli yö
relerde yatırımların hızlandırılması, vergi yoluyla da 
teşvik edilmiş olunacaktır, ©öylece vatandaşlarımızın 
da konut sahibi olmalarına imkân sağlanmış, ayrıca 
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kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımlar teşvik edi
lerek istihdam imkânları da yaratılmış olacaktır. 

Öte yandan, kalkınmada öncelikli yörelerde çalı
şan ücretlilere ek imkânlar sağlanmış, yapılan bu de
ğişiklikle hu bölgelerde çalışanlardan daha az vergi 
alınması ve asgarî ücretle çalışanlardan ise hiç vergi-
alınmaması amaçlanmıştır. 

Vergi konusunda hükümetimizin gerekli hassasi
yeti gösterdiği hepimizce malumdur. Vergiyi alırken 
mükellefleri de taciz etmemek gerekir. Bugüne kadar 
yaptığımız düzenlemelerde, vergide etkinlik yanında, 
basitlik ve kolaylık da gözönünde bulundurulmuştur. 
Bunun en basit örneklerinden bir tanesi, taşıt pulu uy
gulamasıdır. Eskiden taşıt saMpleri, motorlu taşıt ver
gilerini ödemek üzere vergi dairelerinin önünde uzun 
kuyruklar oluştururlardı. Bu durum, vergi mükellef
leri için tam bir eziyet haline gelmişti. Oysa, yaptığı
mız düzenlemeyle taşıt sahipleri, herhangi bir Ziraat 
Bankası şubesine vergisini yatırıp taşıt pulunu almak
ta ve aracının, camına 'kendisi yapıştırmaktadır. Böy
lece, daha etkin ve basit bir usul getirilmiştir. 

Bu arada, Katma Değer Vergisi mükellefleri için, 
ödeme kaydedici cihaz, yani yazar kasa kullanmaları 
mecburiyeti getirilmiştir. Bu düzenlemeyle, mükellef
ler için perakende satış fişini elle düzenlemede bazı 
yanlışlıklar yapma ihtimalinin ortadan 'kaldırılması, 
alıcılar için ise daha kolay ve rahat (belge alınması 
imkânı sağlanmıştır. Ancak, yazar kasa maliyetleri 
ve küçük ticaret erbabının ekonomik durumu dikkate 
alınarak, belli ciro haddine göre, mükelleflerin ted
ricen uygulamaya başlaması öngörülmüştür. Böylece, 
gelişmiş ülkelerde uygulanan yazar kasa sistemine 
başarılı bir şekilde geçilmiş olunacaktır. 

öte yandan, verginin vatandaşlara benimsetilmesi 
için, başta televizyondaki «1 Dakika» programları ol
mak üzere, tanıtma ve eğitim çalışmaları etkin bir şe
kilde yürütülmekte, gü'leryüzlü bir vergi dairesinin 
oluşturulmasına çaba sarf edilmektedir. 

Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri," konuşmama 
burada son verirken, 1987 Yılı Gelir Bütçemizin dev
letimize, bakanlığımıza ve milletimize hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyor, yüce heyetinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderiz Sayın Ünlü. 
Saym Bakan, buyurun efendim. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
MALİYE VE GÜMRÜK IBAKANI AHMET 

IKURTOEİBE AUPTEMOÇtN ı(Bursa) — Sayın Baş. 
kan, çok değerli milletvekilleri; Gelir 'Bütçesiyle il« 
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gili olarak bazı açıklamalarda 'bulunmak üzere söz 
almış bulunuyorum. Sözlerime (başlamadan, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; daha 
önceki muhtelif 'konuşmalarımda da ifade ettiğim gi
bi, vergi ıgelirleri tahsilatını yıllar itibariyle incelediği
miz takdirde, 1985 yılından taşlamak üzere, 1985 yı
lında ve sonuna yaklaştığımız 1986 yılında, bir ön
ceki yıla göre önemli ölçüde artışlar kaydedilmiştir. 
!Bu artışların 1987 yılında da devam edeceği tahmin 
edilmektedir. 

IBu artışların nedenleri muhteliftir. Malumunuz ol
duğu üzere, 1984 yılında Ücretlilere Vergi ladesi Ka
nunu uygulaması 'başlatılmıştır, dolayısıyla memleke
timizde eksikliği duyulan, bir türlü yerleştirilememiş 
olan ibelge düzeninin yerleştirilmesi hareketi başlamış
tır. Ücretlilere vergi iadesi uygulamasından sonra, 
1985 yılında Katma Değer Vergisi uygulamasına ge
çilmiştir. Katma Değer Vergisi, her 'kademede yapı
lan katma değer kadar bir verginin ödenmesini ifade 
ettiği için ve mahsup imkânını beraberinde getirdiği 
için, mükelleflerin 'birbirlerini kontrol etmeleri esasını 
getirdiği için, (belge düzeninin 'geliştirilmesinde çok 
önemli bir etken olmuştur. 1985 yılı sonunda getirdi
ğimiz vergi kanunlarındaki değişikliklerle 198>6 yılın
da vefgi tahsilatlarında önemli artışlar kaydedilebil-
miştir. Bütün bunlar, tarafımızdan, bir vergi reform 
paketi olarak adlandırılmaktadır. Hakikaten, geçmiş 
yıllara nazaran 1985 - 1986 yılında ve inşallah 1987 
ve takip eden yıllarda vergi artışları eskisine naza
ran daha büyük oranlarda gerçekleşecektir. Tabiî, 
vergi miktarlarının, toplanan vergilerin çeşitli şekiller-" 
de irdelenmesi yapılabilir; ama esas olan birkaç hu
sus vardır. Bir 'kere, vergi tahsilatındaki artış, enflas
yon miktarının üstünde midir değil midir? Eğer vergi 
tahsilatındaki artış enflasyon rakamlarının üzerinde 
ise, demek ki vergi tahsilatında 'bir reel gelişme olmuş
tur. Ayrıca, gene bakacağımız çok önemli bir başka 
busus ise, vergi tahsilatının bütçedeki harcamaları kar
şılama oranıdır. Eğer bütçedeki vergi gelirlerinin, büt
çe harcamalarını 'karşılama oranı yüzde 80'ler, yüzde 
85'ler mertebesine gelmiş ise, bütçeler sağlıklı gelir 
kaynaklarına kavuşturulmuş demektir. 

(Biz her ikisine de bakıyoruz; 1985 yılında vergi 
gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 61,4'lük bir ge
lişme olmuş, 1986 yılı sonunda meydana gelecek olan 
artışın da yüzde 58'ler mertebesinde olacağı tahmin 
edilmektedir. Bu yüzde 61,4'lük ve yüzde 58'lik artış-
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lar, enflasyon oranlarının yüzde 10-12 puan üzerinde 
tecelli etmektedir. 

1985 yılında vergi gelirlerinin bütçe harcamaları
nı 'karşılama oranı yüzde 71,2 iken, bu oran 1986 yı
lında yüzde 74'lerin üzerinde teşekkül edecek ve 1987 
yılında hedef olarak da alınan yüzde 80,6'lara ulaşa
caktır. Bu rakamların önümüzdeki yıllarda 19851er 
seviyesine çıkması beklenmekte ve tahmin edilmekte
dir. 

Değerli arkadaşlar, vergi gelirlerinin gayri safi 
millî hâsıla içkideki payı da, gene konuşulması ge
reken önemli bir- göstergedir. Birçok ülkelerde vergi 
gelirlerinin gayri safi millî hâsıla İçindeki oranları 
farklı şekillerde ifade edilmektedir. Biz, gayri safi 
millî hâsıla içindeki payından bahsederken, salt ver-
ıgl ıgelirıleriîiin mukayesesini yapmış idik; ama bunun 
içine mahallî idareler payı, mahallî idareler payı İle 
ilgili olarak parafiskal gelirleri ve fonları da üst üs
te koymak, suretiyle, eğer gayri safi müHî hâsılaya 
oranlarsak, bu rakamların yüzde 20'lerin üzerine,çık
tığını ve diğer ülkelerle- mukayese edilebilir seviye
lere ulaştığını görmemiz mümkündür. 

Sayın Başkan, çok değerli üyeler; vergj adil ol-
malıdiır, anlaşılır olmalıdır, dolayısıyla, vasıtalı ve va
sıtasız vergiler arasında mukayeseler, vasıtalı vergi
lerin adaletli olduğu olmadığı ve bizim iki ay içinde 
vasıtalı vergilerin adaletli olup olmaması konusunda 
fikir değiştirip bir noktada düzeldiğimiz, yani bu ko
nuda gelişım'e olduğu kaydedildi. Tabiî, bizim geliş-
rneye ihtiyacımız yok, Allah'a çok şükür, biz iki ay 
önce ne dediysek, bugün de aynı şeyleri söylüyoruz, 
iki yıl önce ne dediysek, gene aynı şeyleri söyleye
ceğiz; doğru bitldiğiımizden, inandığımızdan hiçbir za
man vazgeçmeden söylemeye de devam edeceğiz. 
(ANAP sıralarından alkışlar)' 

Bizim, bütçe görüşmeleri sırasında ve biraz önce 
de 'burada söylediğimiz şu : «Efendim, vasıtalı ver
giler adil midir, değil ımı'dir?» tartışması yapılabilir 
ve yapılıyor. Arkadaşlarımız, uzmanlarımız maşallah 
pek çok; böyle teorik konulaırı pek güzel tartışı
yorlar, onlar tartışmaya devam etsinler, biz birtakımı 
gerçeklere bakıyoruz. Biz diyoruz ki, meselâ Katma 
Değer Vergisi, Ortak Pazar ülîikeleri arasında ve 39 
ülkede kullanılmaktadır. Katma Değer Vergisi 39 ül
kede kullanılııken, Türkiye'de de kullanılmaya baş
lanmış ve daha birkaç ay sonra, Katma Değer Ver
gisi -birçok sayın konuşmacının ifadesinin tam tersi
ne- Türkiye'de oturmuştur. «Yüzde yüz her şey hal
ledilmiş midir?» $ıı kürsüde -hep tekrar ediyorum; 
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'hayır, yüzde yüz her şey halledilmemiştir, hâlâ bir
çok problemleri vardır; ama gelişmeler müspet yön
dedir ve yüzde yüze yakın bir mertebede başarı elde 
edilmiştir. Hâlâ pazarlıklar devam etmektedir; ama 
kötü birtakım insanlar var diyerek, kötü birtakım 
misaieıri kötü insanlar gerçekleştiriyor diyerek, «Mem
lekette Katma Değer Vergiiısi oturmamıştır» gibi hak
sız bir eleştiriyi de kabul etmemiz mümkün değildir. 

Sayın ımiilletvekiılleri, vasıtasız vergilerin konsoli
de bütçe gelirleri içindeki payı, dünya ortalaması 
olarak yüzde 33,2: gelişmekte olan ülkelerde bu or
talama 22,2; Türkiye'de 1985 yılı verilenine göre 
33,3'tür. Vasıtalı vergilerde 'ise dünya oırtalıaımıası 
24,8; gelişmekte olan ülkelerin ortalaması 44,8; bizim 
ortalamamız 33,7'dir. Yani dünyada neler oluyorsa 
Türlkiye'mizde de onlar oluyor. 

Tartışmaları 'devam ettirebiliriz; efendim Katma 
Değer Vergisi adildir. Katma Değer Vergisi adil de
ğildir... Katma Değer Vergisin in içinde biır adalet 
vardır. Katma Değer ' Vergisi çıkartılırken, geçen ko
nuşmamda burada bir sayın milletvekili sözlerime 
Ikıatıilımadığını ifade etmişti. Bu yüce Meclisten bir 
karar aldık ve bakanlar kuruluna, temel gıda mad
delerinde Katma Değer Vergisi oranını sıfıra kadar 
indirebilme yetkisi verildi. Bakanlar Kurulu bu yet
kisini kullandı ve temel gıda maddeleri için Katma 
Değer Vergiısi sıfır olarak uygulanıyor, önümüzdeki 
yıl da uygulanacak. Dar gelirli, sabit gelirli vatan-
daşilarımızın harcamalarının önemli bir bölümünün 
temel gıda maddelerine ait olduğunu düşünürseniz, 
işte burada, yüksek gelir gruplarıyla dar gelirliler 
arasında bir farklılığın ortaya çıktığını hemen görü-
verirsiniz. Kira gelirlerinin gene Katma Değer Ver
gisi dışında olduğunu düşünürseniz, burada da bir 
adalet duygusu vardır. Ayrıca, 1984 yılında başlat
tığımız, ücretlilere vergi iadesi hadisesi vardır ve 
ücretlilere vergi iadesinde, 30 bin lira olan ille dillim 
yüzde 20 vergi iadesine tabidir. Bu ilk dillim genel -
liıkle gene dar 'gelirli vatandaşlarıımızın (kullandığı, fay
dalandığı düşünülürse, sistem ve adalet hadisesi ken
diliğinden daha gelişmekte ve mükemmelleşmektedir. 
Ayrıca, gene son yapılan kanun değişikliğinde, sağ
lık 'hizmetleri ve Maç bedelleri Katıma Değer Vergisi 
oranı yüzde 5 olarak tespit edilmiştir ve burada da 
gene bir sosyal adalet hadisesi vardır. Dolayısıyla 
siz, efendim, Katma Değer Vergisii adıiıl vergidir - adil 
değildir tartışmasını sürdüre durunuz, biz sosyal an
layışlımızı işte bu gibi düzenlemelerle halikımızın 
hizmetine takdim etmişizdir. 

— 382 
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Sayın 'Başkan, çok değerli milletvekilleri; bir arka
daşımız iç borçlardan bahsetti ve iç borç stokları 
artmaktadır dedi. İç borç stokları artmaktadır; an
cak ifade edilen 4 küsur trilyonun içinde, 2 küsur 
trilyon gibi, senelerden beri gelen tahkim ile ilgili 
bir rakam vardır. Bu rakamın büyümesinin bir sebe
bi de, malumunuz, 1983 yılı sonunda yapılan yeni 
tahkim uygulamasıdır; ama bu rakamlara tahkim 
hariç meydana gelen borç stoku artışlarına - baktı
ğınızda şöyle bir manzara ortaya çıkıyor: 1983 yılın
da bu stok artışı yüzde 123 iken, 1984'te yüzde 109'a, 
1985'te yüzde 75'e, 1986\Ia yüzde 40'a düşmektedir. 
1987'de tahminlerimiz, borç stokunun yüzde 35'lere 
düşeceği istikametindedir. 

1983 ve 1984 yılında özellik/le 1984 yılında borç 
'stokunun* yüksek olmasının bir takım nedenleri var
dır. Hepinizin gayet iyi hatırlayacağı hususları bir 
kere daha dikkatlerinize arz etmek istiyorum: Üc
retlerdeki Gelir Vergisi tarifesi bu yıl son merhale
sine. ulaşmış, yüzde 5 indirilmiş ve yüzde 25 olmuş
tur. Kurumlarda bu yıl yeniden değerlendirme uy
gulaması başlamıştır. Banka muameleleri Vergisi 
yüzde 15'ten yüzde 3'e düşmüştür. Devlet gelirle
rinden mahallî idarelere ayrılan paylar 1984'te artı
rılmıştır. 1984'e kadar vergi gelirlerinden, eskiden 
belediyelere yüzde 5, mahallî idarelere yüzde 1 pay 
ayrılırken, 1984 yılından itibaren yüzde 7,15 ve yüz
de 1,15 gibi bir- uygulama başlamış, ayrıca büyük -
şeıhir belediyelerine vergi gelirlerinden yüzde 5 mik
tarında bir payın ayrılması esası getirilmiştir. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; birçok 
sayın konuşmacı, «Biz burada tütünü eleştirmedik, 
0 hailde bu, tütün politikalarına tam manasıyla uyu
yoruz anlamına gelmemelidir» buyurdular. Tabiî ki, 
herkes beğenmekte beğenmemekte, katılıp katılma
makta serbesttir; ama kendilerinin de ifade etotiği gibi, 
esas olan, üreticinin cebine giren paradır. Esas olan, 
sizin, geçen sene Tekel olarak 778 liralar mertebe
sinde üreticiye para öderken, bu sene 1 450 lira, 
1 452 lira, hatta 1 500 liraya yakın bir ortalama pa
ra ödemenizdir; esas olan, tüccarın 1 645 liraların 
üsiliünde bir ortalama fiyat ödemesidir, ortalama ola
rak 1 500 liranın üzerinde bir paranın üreticinin ce
bine girmesidir; esas olan, bu paraların alınacağının 
garantili bir şekle gelmesidir; esas olan, tütün üre
ticisinin alacağı parayı, ürününü satışa hazır ettiği 
bir anda öğrenmesi, bilmesidir. Eskiden - hatırlaya
caksınız sevgili milletvekilleri - gümrük ve tekel ba
kanları tütün piyasalarını ne zaman açardı? Mart 



T. B. M. M. B: 50 23 J 12 M 1986 O : 2 

ayında açardı, nisan ayında, haydi bilemediniz, en 
erken şubat ayında açardı. O tarihe kadar tütün üre
ticisi ne yapardı? Kaç para alacağını nereden bilirdi? 
Bilemezdiki zavallı tütün üreticisi; tüccar gelirdi, 
alırdı elinden koçanını, verirdi bir fiyat, giderdi. Bu 
parayı öder miydi, ödemez miydi? Vaat ettiği za
manda tütünü alır mıydı, almaz mıydı? Iskarta mik
tarını artımr mıydı, artırmaz mıydı? Bütün bu soru
ların cevabı, hepsi «Hayır» idi; ama şimdi bakınız, 
bırakınız ocakları, şubatları, martları, nisanları, biz, 
piyasaları ekim ayının 9'unda, ,10'unda ilan etmişiz
dir ve ekim ayının sonlarına doğru tespitler başla
mıştır ve şliimdi alımlar yapılmaktadır. Tabiî ki, bunu 
hazmetmek kolay değildir. 60 yıllık tütün üreticisinin 
kaderi değişmektedir, alınteri dalha iyi değerlenmek
tedir, Türk tütününün kalitesi değerlenmektedir. 
'Bunu kim yapmaktadır? Bunu, Allah'a çok şükür, 
Anavatan Partisi yapmaktadır. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Bunu kabullenmek mümkün değildir; ama 
ister kabullenin, ister kabullenmeyin, bir noktaya 
varılmaktadır ve varılan nokta, tütün üreticisinin le
hine olan bir noktadır. 

KADtR DEMİR (Konya) — Haberleri yok ki. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Ala

caksın, yakacaksın. 
BAŞKAN — Şimdi hoşuna gidiyor, oturuyor

sun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTGEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının kadrolarının noksanlığından bahsedildi. 
Haklıdır arkadaşımız. Mum, belki senelerce dibine 
ışık vermemiştir, belki de Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının senelerce alması gereken binalar alınama
mıştır, yapılması gereken düzenlemeler yapılmamış
tır. Ben, hep tabir ediyorum, vergi dairesi müdürleri 
senelerce bir ayağı kırık, altına portakal sandığı ko
nulmuş masalarda çalışmaya, 20 nci yüzyılın sonla
rına doğru hâlâ tükürükle ıslatılıp yazılan sabit ka
lemleri kullanmaya mahkum edilmiştir; ama Allah'a 
çok şükür, bakınız, son senelerde yeni açılan vergi 
dairelerini bir gidiniz görünüz; bakınız son sene
lerde tadil edilen vergi dairelerini gidiniz, görünüz; 
bakınız, kullanılan teçhizatı görünüz; bakınız, sene
lerce uzun puan oyunları vesaireler yapıldığı halde 
bir türlü uygulamaya başlanamayan, yıllar yılı pilot 
denemeler yapılan Polatlı'da, bir türlü Türkiye'ye 
yayılamayan bilgisayar sisteminin Türkiye'ye nasıl 
yayılıyor olduğunu görünüz. Bunlarla hepiniz iftihar 

edelekisiniz mufllaka; ama tabiî ki, seneler alacaktır. 
60 küsur senenin ihmalini iki senede, üç senede he
men bitiırivermek mümkün değildir, ama hedef, en 
güzelini yapmaktır ve bu hedefe en süratli bir şe
kilde mu'blaka ulaşılacaktır. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ni
çin kadrolarınız boş; onu söyleyin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTGEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 1985te 7 bin personel 
alınmıştır. Bu 7 bin personel eğitilmiştir, kendilerine 
verilen görevleri yapmaktadırlar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Hesap uzmanlarının yüzde 60'ı boş. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTGEBE ALPTEMOGİN (Devamla) — Ne ya
palım?.. Senelerce bu kadrolar boş tutulmuş, şimdi 
biz büyük bir süratle bu kadroları doldurmaya ça
lışıyoruz; ama bir hesap uzmanının nasıl yetiştiğini, 
bir maliye müfettişinin nasıl yetiştiğini siz, mutlaka 
benden çok daha iyi bilirsiniz. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Sizi 
Allah göndermiş efendim; yoksa hâlimiz haraptı! 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İMALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTGEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Biz bu 
işleri yeni öğreniyoruz; ama siz senelerden beri bi
liyorsunuz; bilenin karşısında saygıyla eğiliriz. 
(ANAP sıralarından «Anlamak istemiyorlar» sesleri) 

Değerli milletvekilleri, .1986 yılında Ağustos ayın
dan bu yana 2 688 personel alınmıştır, bunların eği
timi devam etmektedir. Ayrıoa, önümüzdeki yıl yo
ğun ve yaygın vergi denetiminde kullanılmak üze
re yeni elemanlar alınacaktır. 

Tabiî, çok değerli bir milletvekilimiz, alıştığı usul
le gene meşhur suali sordu; «Kaç tane hesap uzma
nı, kaç tane matrah incelemiş, ne kadar matrah far
kı bulmuş, ne olmuş bunun neticeleri?» dedi; ama 
o arkadaşımız artık sistemlerin değiştiğini herhalde 
anlamadı; çünkü biz, böyle vergi incelemeleri yapıp, 
defter defter incelemek yerine, hata oluşmadan, yay
gın, yoğun bir denetim yapmak suretiyle, hatayı oluş
turmaya çalışıyoruz. Yapılan değişikliklerin, ve vergi 
kanunlarının anlaşılmasını sağlamak için, vergi mef
humunun yeniden Türkiye'ye kazandırılması için ça
lışıyoruz; eğitici olmaya, yol gösterici olmaya, yar
dımcı olmaya çalışıyoruz. Hadiseye olduktan sonra 
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bakıp, hasta ölmek üzereyken doktor çağunmak de
ğil; ama koruyucu olmaya, o arkadaşın hasta olma
sına engel olmaya çalışıyoruz. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Doğ
ru, millet hasta olacak efendim. . 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Tabiî 
ki, bu kavramlar farklıdır, bu kavramları biraz an
lamak lazımdır. Bu izalhlarımı dinledikten sonra, zan
nediyorum sayın mMötvekiiimiz bizimle beraber 
olacaktır. 

Efendim, en büyük gelişmeler Katma Değer Ver
gisinde, dahilde alınan Katma Değer Vergisinde ol
muştur. Blütçe Kanununda, 1985'tıe dahilde alınan 
Katma Değer Vergisi tahmini 230 milyar iken, 569 
milyar olmuş, 1986'da dahilde alınan Katma Değer 
Vergisi rakamı 875 milyar iken, 11 aylık netice 928 
(milyara ulaşmıştır; tahminin üzerine çıkmıştır. 

Tabiî ki, ek Katma Değer Vergisi, ithalde alınan 
Katma Değer Vergisi, vergi dairesinin çabaları dı
şında gelişen vergilerdir; ama bu rakamlara, da bak
tıktan sonra, vergi dairesini de hepten başarısız ve 
fazla da beceriksiz olarak nitelememek lazım, hele 
hele bu meslekten gelen bir arkadaşın kendi mes
lektaşlarını bu şekilde, bu kürsüde tenkit etmesi, 
inanınız bana biraz garip gelmekte. 

SÜMER ORAL (Manisa) — Bizim tenkidimiz 
siyasî yönde; sizi tenkit ediyoruz, bürokratları de
ğil, bürokratları tenkit etmiyoruz. 

İMALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) Çok mer
si. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Millet 
aç efendim, 32tye düştünüz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sayın bakanı din
leyelim. 

İMALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Değer
li milletvekilleri arkadaşlarım, çok kısa bir şekilde 
bazı örneklemeler yaparak vergi kanunlarındaki sos
yal tarafları bir kere dalha gözlerinizin önüne ser
mek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, mesela, biliyorsunuz vergi 
iadesi hadisesi 1984'te ücretliler için başladı, bu 
daha sonraki düzenlemelerle yaygınlaştırıldı; köylü, 
esnaf, tüm serbest meslek kazanç sahipleri olmak 
üzere vergi mükelleflerine yaygınlaştırıldı. Malumu
nuz, Gelir Vergisinde küçük çiftçi ve esnaf için bir 
muafiyet vardı, bu muafiyet sınırı 500 bin liraydı. 
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FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Onu 
da kaldırın, zaten bitti bizim Türkiye. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Bu 500 
bin lira muafiyet sınırını biz artırdık. 1986 yılında 
uygulamada 1,5 milyon olması gerekirken, yaptığımız 
değişiklikle bunu 1986 yılı içlin 2 milyona, 1987 yılı 
için 2,5 milyona çıkardık. Ayrıca, işletme defterleri 
için öngörülen 18 milyon liralık alış miktarını 100 
milyon liraya, 19,8 milyon liralık limiti 120 milyon 
liraya çıkarmak suretiyle, tüccar kesimine önemli 
ölçüde bir rahatlama getirdik. 

Ayrıca, kalkınmada öncelikli yöreler için birtakım 
vergi ayrıcalıkları getirdik; özel indirim tutarlarını 
bölgeler itibariyle 3 ila 8 misli oranlarında artırdık. 

Çok değerli milletvökilleri, bu örnekleri artırmak, 
burada birkaç saat daha konuşmak mümkün... 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Aman -
kısa kesin Sayın Bakan. 

IBA'ŞKAN — Lütfen müdahale ötmeyelim efen
dim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Ancak, 
özet olarak şunu söylemek mümkün: Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının önemli bir genel müdürlüğü 
olan Gelirler Genel Müdürlüğü, bütçe kanunlarında 
ve hükümet programında gösterilen hedefleri elde 
etmek için büyük bir güçle çalışmaktadır; yüce 
Meclisin fevkalade müteşekkir olduğumuz birtakım 
desteklerine de mazhar olmuştur Maliye ve Güm-
ırük Bakanlığı. Katma Değer Vergisi Fonu, Gelir 
İdaresini geliştirme Fonu, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının ve özellikle Gelirler İdaresinin süraltle 
modernlze olması istikametinde fevkalade büyük bir 
destek olmuştur. Biraz önce iftihar ederek, «yaptık» 
diye saydıklarım, ancak bu desteklerin kullanılması 
neticesinde gelişmiştir. Bu bakımdan yüce Meclisiimi-
ze şükranlarımı, bakanlığım ve şalh'sım adına bir 
kere daha arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hedefimiz, 
1987 bütçesini ve ondan sonraki bütçeleri sağlam ge
lir kaynaklarına kavuşturmak, vergi gelirlerinde top
lumu taciz ötmeden, adalet duygusunu muhafaza 
etmek suretiyle, sadece ve sadece vergi tahsil etmek 
endişesinden hareket ederek değil; ama kanunları en 
iyi şekilde uygulayarak, haksızlıklara meydan ver
meden, haksız rekabete meydan vermeden he
deflere ulaşmaktır. Bu hedeflere ulaşmak için 
en büyük desteğinizi yüce heyetinizden aldığı-

384 — 
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1985 yılına girenken Özal, politikasını tamamen 
değiştirmiş ve «1985 yılı içerisinde iktidarımızın en 
önemli meselesi vergi meselesi olacaktır; çünkü, ver: 

gi meselesi, her şeyden önce sosyal adaleti gerçek
leştirme vasıtasıdır. Her ne pahasına olursa olsun, 
herkesten ödeme gücü nispetinde vergi alacağız, ver
gi denetimlerini en yoğun şekilde artıracağız» demiş
tir ve böylece bir vergi reformuna başlamak iste
miştir. 

1985 yılında alınmış olan önlemlerden bir kısmı 
hakikaten reform mahiyetindedir ve vergi adaletini 
belirli bir ölçüde, sadece ortadirek mensuplarına mün
hasır olmak üzere sağlayabilmiştir; ama üst gelir 
gruplarında, büyük işletmelerde vergi adaletlinin ger
çekleştirilmesi şöyle dursun, tamamen bozulmuştur, 
dengeler altsüst olmuştur, (gelir dağılımını daha da 
bozucu neticelere varılmıştır. 

mızı ifade ediyor, hepinize bu vesileyle saygılar 
sunuyor, Gellir Bütçemizin memleketimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Sağolun efendim. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa, lüt

fen isimlerini yazdırsınlar, 
Aleyhte Sayın Hüseyin Aydemir, buyurun. 
Sayın Aydemir, konuşma süreniz 10 dakika efen

dim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Teşekkür, ede

rim Sayın Başkan. 
Sayın Başkanım, Yüce 'Meclisimizin pek muhte

rem üyeleri; 1987 Gelir Bütçesi üzerinde şahsî dü
şünce, ıgörüş ve önerilerimi arz etmek için yüce he
yetimiz huzuruna çıkmış bulunuyorum. Bu vesile ile 
hepinize en derin saygılarımı arz ederim., 

Bütçe içerisinde devlet gelirlerinin ve giderlerinin 
sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, denk bütçe ve 
düzgün ödeme ilkesinin gerçekleştirilmesi ve nihayet 
sosyal adaletin uygulama alanı bulabilmesi, geniş 
ölçüde, iktidarların, hükümetlerin vergi politikası an-

. layışına ve uygulamasına bağlıdır. Bu bakımdan, 
ANAP iktidarının vergi . politika ve anlayışı nasıl 
başlamış ve bugün hangi noktalara gelmiştir; kısaca 
üzerinde durmak gerekmektedir. 

ANAP iktidar olmadan önce Sayın özal, konuş
malarında «Vergi miktarını artırmak önemli değildir, 
önemli olan, gönüllü tasarrufların yatırımlara yönlen-
dirilebilmesidir» diyordu. İktidar olduktan sonra bu 
vergi anlayışı içerisinde uygulamalara girişti, bütçe 
açığını daha ziyade zamlarla iç ve dış borçlanmalarla 
ve nihayet fonlarla karşılamak için çalıştı. Bu uygula
malar ve bu politika anlayışı neticesinde özel sektö
re verilmek istenen mesaj, aşağı yukarı şu şekildedir: 
Vergiyi dilediğiniz kadar ödeyin, önemli değilt Yeter 
ki, ödemediklerinizi yatırımlara yöneltin. 

İşte, bu espri içerisindeki bir yıllık uygulama neti
cesinin ülkemize faturası, yüzde 50 enflasyon olmuş
tur. Her ekonomide olduğu gibi, maliye politikasın
da da önemli olan vergidir; vergi gelirinin artırılma
sı, «adaletli bir verginin gerçekleştirilmesidir. 

Ekonomi politikası, özellikle dar para politikası, 
vergi politikasıyla beraber yürütülmedikçe, neticesi 
hüsrandır. Bu bakımdan, iç ve dış borçlarla, zam
larla ve fonlarla kısır para politikasını ve ekonomi 
politikasını yönlendirmek isteyen özal, bir yılı he
ba etmiş ve böylece yüzde 50 bir enflasyonla fatu
rayı ödemiştir. 

Şimdi, özal'ın 1985 yılı başında yapmış olduğu 
reformla getirdiği nedir? Esasen, işçi ve memurların 
vergi ödeme durumu malumdur; bunlar için herhan
gi bir değiştirme ve düzenleme yapmaya ihtiyaç du
yulmamıştır. Ancak, ortadirekte çiftçi, esnaf, tüccar 
ve serbest meslek erbabının yaşam satandart ölçü
leri yüzde 400 nispetinde, aşağı yukarı dört misli ar
tırılmış, Gelir Vergisi beyannamesinde zarar da gös
terse, mükelleflerden asgarî 800 hin. liralık yıllık ge
lir! olduğu hesabıyüla bu matrah üzerinden Gelir Ver
gisi tahakkuk etmiştir. Bu, ortadireğin belirli bir gru
bu için vergi adaletini sağlama anlamına gelmektedir 
ve reform mahiyetindedir. Ancak, bu miktar önce 
2 milyona kadar, daha sonra da yeni bir tadille 3 mil
yona kadar artırılmıştır; böylece ortadireğin, yıllık 
geliri 3 milyona kadar olan grubu bu uygulamaya 
tabi tutulmuş, yaşam standart ölçüleri artırılmak su
retiyle ve daha sonra da Katma Değer Vergisi .çı
karılarak bunlarda belirli bir vergi adaleti sağlama 
cihetine gidilmiştir. Ancak, yıllık geliri 3 milyon ve 
daha üstünde olanlarla, büyük işletmeler ve holding
lerden vergi alma politikası, tamamen vergi adaleti
ne aykırı, gelir dağılımını bozucu bir mahiyette te
zahür etmiştir. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 

HÜSEYİN AYDEMÎR (Devamla) — Holding
lerden ve büyük işletmelerden vergiyi fazla miktar
da almamasının sebebi, kendi politikasına uygun 
olduğu için - esasen beklenemezdi de - orada fiilen 
yüzde 20'ye kadar Gelir Vergisi indirimleri düşürül
müş, Kurumlar Vergisi miktarı yüzde 45 ölçüsünde 
düşürülmüş, ayrıca birçok bağışıklıklar getirilmiş, is-
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tisnalar sağlanmış, vergide. bir rahatlık getirilmiştir. 
Bu bir açık vergi 'adaletsizliğidir. Bugün gelir dağı
lımını adaletli ölçüler içerisinde etkilemek, bozulan 
gelir dağılım dengelerini düzeltimde, ancak bu holding
lere, yüksek işletmelere ve yıllık geliri üç milyonun 
üzerinde olan büyük gelir gruplarına, artan nispet
lerde mutlaka vergi alma politikasını gütmekle müm
kün olacaktır. Eğer bu politika gerçekleşmezse, yi
ne bugün de olduğu gibi, bütçemiz üç trilyonu bu
lan bir açıklia karşılaşacak; borçlar, yeni borç
larla ödenmek zorunda kalınacaktır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Üç trilyon 
değil, yanlış biliyorsun. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bugünkü 
durum dedir? Bugünkü 1987 Malî Yılı Bütçesi bir 
transfer bütçesidir; üç trilyon lirayı bulan bir açık 
bütçesidir, gelir dengesini bozan bir bütçedir, borç 
ödeme bütçesidir, transfer bütçesidir. Burada üç tril
yonluk açığı kapamak için hangi yöntem getirilmek
tedir? Esasen iki trilyonu, bütçe dışı borçlarla kar
şılanmakta; borç, ödemelerle karşılanmaz, anapara 
ve taksit ödemelerine yönelen bir tür trilyonu da büt
çenin 'hudutları, şümulü içinde kalan bu 3 trilyon 
açığın karşılanması... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doldu, lüt
fen konuşmanızı bağlayınız efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım bağlıyorum... 

Açığın karşılanması, yine zamlarla, düşünülen, 
borçlanmalarla ve bu arada da Katma Değer Ver
gisine' yapılan yüzde 1'2'lik zamla, yani yüzde 2 ar
tırma ile karşılanması düşünülmüştür. Sayın Bakan, 
buraya Katma Değer Vergisini artırmak için getirdi
ği tasarıda,««Katma Değer Vergisi .nispetini yüzde 
15'e çıkaracağız, bununla biz, lüks harcamalardan 
vergiyi fazla oranlardan alacağız, vergi adaletini sağ
layacağız» demişti; ama gelin görün ki, koca Mali
ye Bakanlığı lüks harcamaların bir kriterini bulama
mış, tespit edememiş, lüks tüketimleri, lüks harca
maları daha büyük oranlarda vergiye tabi tutma
sı .gerekirken, bu en önemli hususu ihmal etmiş, bu
nu karşılamak için seyyanen bütün tüketimlerde 
vergi oranını yüzde 10'dan, yüzde 12'ye çıkarmış
tır. 

BAŞKAN — Tamam efendim, toparlayınız. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Çiftçi fer

yat ediyor. «Malımı satarken yüzde 7 stopaj, alır
ken yüzde 12 Katma Değer Vergisi; bu mu adalet?» 
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diyor. Sayın Bakan, ne zaman yüksek gelir grupları
nı daha fazla artan ölçüde ve oranda vergiye tabi 
tutacak, vergi adaletini karşılayacak, denk bütçe ve 
düzgün ödeme ile karşımıza çıkacaksınız? 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
'Soru soracak 'arkadaşlarımız sorularını yazdırmış

lardır; iki arkadaşımız soru soracaktır. Sıra ile söz 
veriyorum efendim. Soru soracaklar Sayın Türkân 
Arıkan ve Sayın Muhittin Yıldırım'dır. 

Buyurun Sayın Arnikan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, beş tane sorum vardır efendim: 
1. 1987 yılında yerel yönetim vergi gelirleri top

lamı ne olacaktır?. 

2. 1987 yılında sekiz fonda vergilere bağlı ge
lirler toplamı ne olacaktır? 

3. Konsolide bütçe vergi gelirleri, yerel yönetim 
vergi gelirleri, paraf işkal vergiler ve sekiz fonun 
vergilere bağlı gelirlerine göre 1987 yılında vergi 
yükü ne olacaktır? 

Diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde verigi 
yükü nedir? 

4. Teşvikler nedeni ile gümrük muafiyeti, yatı
rım indirimi, diğer muafiyetler, iadeler ve benzerleri 
gibi, 1986 yılında vazgeçilen vergilerin toplamı nedir? 

5. Sayın Bakan konuşmalarında bir anlamda, 
«Teoristyenler tartışsınlar, biz uygulamamıza devam 
ederiz» dediled. Diğer ülkelerde ve ülkemizde Katma 
Değer Vergisinin bugün uygulanabilmesini, maliye 
ve iktisat teoristyenlerinin düşünüp, fikir üretme, ça
ba ve yeteneklerine borçlu değil miyiz? Devlet yöne
timinde teoride hiç yararlanılmayacaksa, TÜBİTAK' 
in kaldırılmasını, üniversitelerde maliye bölümlerinin 
kaldırılmasını uygun görürler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Muhittin Yıldırım, buyurun efendim. 
'MUHITTİN YILDIRIM (Edirne) — Sayın Baş

kan, üç sualim var. 
1. Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünde, 

bir daire başkanının, tayinlerde rüşvet aldığı iddia
sıyla şikâyet edildiği, tahkikle görevlendirilen bütçe 
kontrolörünün, olayı saptayan bir rapor verdiği doğ
ru mudur?1 

2. Rapor üzerine nasıl bir işlem yapılmıştır? • 

3. 'Daire başkanı ve raporu hazırlayan bütçe 
kontrolörü bugün hangi görevdedir?! 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
'Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; Sayın Arıkan'ın son 
sualine, müsaade ederseniz hemen cevap vereyim. 
«Teoriden hiç yararlanmayacaıklarsa..» buyurdular. 
Teorilerden hiç yararlanmamamız mümkün değildir 
'efendim. Pek tabiî ki teoriler tartışılacak, tartışılacak 
olgunlaşacak ve ama uygulanabilir hale, yaşar hale 
geldikten sonra da, artık teorik tartışmalara son ve
rip, o olgunlaşmış ve ülke şartlarına en uygun hale 
geHmiş teorilerin uygulamasındaki aşamalara bakıl
mak gerekir. Efendim, dolayısıyla TÜBİTAK'ı da 
kaldırmak niyetimiz yok; geliştirmek ve memlekete 
hizmetlerde bulunmasını sağlamak lazımdır. 

Müsaade ederseniz, Sayın Arıkan'ın diğer sual
lerine yazılı olarak cevap vereyim. 

Diğer soru sahibinin sorduğu hususu şu anda bil
mem mümkün değildir. Müsaade ederseniz ve eğer 
elinizde daha geniş bir bilgi varsa, cevap vermemiz
de yardımcı olması açısından, o bilgileri de bize ve
riniz, size gene yazılı olarak takdim edelim efendim. 

Arz ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gelir bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 2 nci maddeye ekli cetvelin bölümlerini 
okutup, oylarınıza sunacağım: 

Gelir 
türü 

1 

2 

•3 

Açıklama 

Vergi gefllirleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.! 
Vergi dışı normal gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmey enler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler ve fonlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.; 

Lira 

GENEL TOPLAM 

8 860 000 000 000 

960 000 000 000 

135 000 000 000 

9 955 000 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenier... 
Kabul edlilmilşirir.! 

2 .nci maddeyi, kabul edilen ekli cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir,, 

1987 Yılı Bütçe Kanlın Tasarısının diğer mad
delerinin görüşülmesi ve oylanması yarınki birleşimde 
yapılacaktır.1 

1987 Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarıla
rıyla, 1985 Yılı Keskıhesap Kanun Tasarılarının oy
lanmamış maddelerinin görüşme Ve oylamasıyla, büt
çenin tümü üzerindeki son konuşmaları yapmak için, 
24 Aralık 1986 Çarşamba günü saat 10.00'da toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 1930 

•mm^ 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir ya

zarın Türk vatandaşlığından çtkarılmasının nedenine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakam Yıldı
rım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1459) 

Türkiye Büyük Millet MecilJsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

Yazar Demir Özlü, 1983 yılında İsveç'te yazdığı 
bir yazı ntieni ile «Yurttaşlıktan» çıkarılmıştır. Oy
sa Anayasamızın 66 ncı maddesi «Vatandaşlık, ka
nunda b'eirtilen hallerde kayiböd'ilebilir. Hiçbir Türk va
tana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça 
vatandaşlıktan çıkarılamaz» demektedir. Ancak, Ana
yasanın. bu amiir hükmüne karşın, Hükümetinizce çıka
rılan bir yönetmelik gereği, TCY.'nin 125-164 üncü 
maddelerinde yazılı suçları güvenlik aleyhine sayarak 
Demir Özlü ve birçok Türk'e vatandaşlık hakkını, 
uluslararası anlaşmalara rağmen kaybettirmiş bulun
maktasınız. 'Buna göre, 

1. Demir Özlü, Türk vatandaşlığı ile bağdaşma
yan hangi eyleminden dolayı Türk vatandaşlığından 
çıkarılmıştır? 

2. Demir Özlü'nün Türk vatandaşlığını kaybet-
ımesinde esas olarak 1982 Anayasasının 66 ncı madde
si mi yoksa Hükümetiniz 'tarafından hazırlanan yö
netmelik mü esas alınımıştır? Yönetmelik esas alınmış
sa bu takdirde, Anayasanın aşılması gibi bir sorun ile 
karşılaşılacağı düşünülmemiş midir? 

3. Pasaport Yasasının 7 nd maddesi iktidarınızca 
değiştirilerek «Kaçakçılık suçundan yargılaman kişile
re yurt dışına çıkış iıznü» verildiğine göre, bir yaza
rımıza Hükümetin'izee neden bu kadar katı davranıl-
maktadır? Düşünmek, yazı yazmak, kaçakçılık yapa
rak ülkeyi milyarlarca lira zarara uğratmaktan daha 
ağır !bir suç mudur? 

4. Hükümetinıizce 1918 sayılı Yasa ile 1547 sayılı 
Yasa değiştirilerek «'Miktarı ne olursa olsun döviz ve 
altın kaçakçılığı ve diğer kaçakçılık olayları suç ol
maktan çıkarılmış ve suçluların 100. 300 lira ödeyerek 
aftan yararlanmaları sağlanmıştır» Kaçakçılar için 
gösterdiğ'iniz hoşgörüyü yazarlarımıza da göstermeyi 
düşünmekte müsiniz? Bunun için gerekli yasal deği
şiklikleri yapmayı ve şlimdiye kadar olan uygulamaları 
yok saymayı düşünmekte misİn'iz? 

5. Birleştmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bil
dirgesinin 15 inci maddesi «Keyfî olarak hiç kimsenin 
vatandaşlık hakkından yoksun 'bırakılamayacağını» 
bel i itmektedir. Bu.B'ildirgeyi okudunuz mu? Bu Bildir
genin altında Türkiye Cumhuriyeûi Devletinin imza
sı olduğunu biliyor musunuz? Yazarlarımızın, yurt 
dışındaki, vatandaşlarımızın kaderi sizin hazırladığınız 
yönetmeliğin keyfiliği nem i terkcdıüecektir? 

6. Türküye Cumhuriyetinin tüm yasaları hep dü
şünen ve düşündüğünü yazan yurttaşlarımızın mı aley
hine işletilecektir? Kaçakçının, vurguncunun, Devleti 
soyanların, milyarlarca lira kredi alıp servetlerini yurt 
dışına kaçıranların bu yasalardan yararlanmaları si
zin devrinizde de sürecek midir? 

T.C. 
İçişlerii Bakanlığı 23.12.1986 

Nüfus ve.Vatandaşlık İşleri 
Genel. Müdürlüğü 

Şb. Md. : 631416-7967 
(82) - 52936 

Konu : Demir özlü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanımızın verdiği yetkiye dayanarak, Ada

na Milletvekili Cüneyt Oanver'in Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği yazılı soruların cevaplan aşağıda belirtil
miştir, 

Arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

Demir Özlü Tüık vatandaşlığından çıkartılma
mış, 403 sayılı Tüık Vatandaşlığı ıKanununun 25/g 
maddesi uyarınca, Türk vatandaşlığı kaybettir'il'miştir. 
Türk vatandaşlığından çıkarma ve kaybettirme huku
kî sebep ve sonuçları bakımından birbirinden çok fark
lı ikli hukukî müessesedir. Türk vatandaşlığından çı
kartılan kimse hiç'bir şekilde Türk vatandaşlığını ka
zanamamasına mukabil Türk vatandaşlığı kaybettiri
len kişi yeniden Bakanlar Kurulu Kararı ile vatandaş
lığımıza alınabilir. 

Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi Devletlin hü
kümranlık hakkına dayalı bir tasarruftur ve Anayasa
nın 66 ncı maddesine göre 403 sayılı Türk Vatandaş
lığı Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu Kanuna göre ya
pılan tasarrufların Uluslararası anılaşmaları ihlal et
mesi söz konusu olamaz. 
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1. Demir özlü yurt dışında Federal Almanya'da 
sol faaliyetler öncülük ederek Devletin hariçteki nü
fuz ve itibarını kıraoak ve ımillî menfaatleri zedeleye
cek faaliyetlerde bulunduğu ve bu suretle Türk Ce
za Kanununun 140 inci maddesini ihlal ettiğinsin Adlî 
makamlarca tespit edildiği ve mahkeme tarafından, 
24.10.1983 tarih ve 1983/1886 sayı ile gıyaben tev, 
kif edildiği ve yurt dışında 'bulunması dolayısıyla hak
kında kamu davası açılamadığının yine Adlı makam
ların yazısına dayanılarak ilglilii Bakanlıkça bildiril
mesi üzerine kendisine, yurda dönüp ilgili mahkeme 
önünde «avunma yapması için, 4.9.1985 tarihinde Tür
kiye'deki adresine memur vasıtası ile, Resmî Gazete'-
nin 10.9.1985 gün ve 18865 sayılı nüshasında ilanen 
ve yine Türkiye Radyolarının 24-25 Eylül 1985 tari
hinde; 07.30, 13.00, 19.00 'haber bültenlerinde ilanen 
ve ayrıca yurt dışı adresinin tespiti üzerine de 19.2.1986 
tarihinde Berlin Başkonsolosluğu aracılığı ile iadeli 
taahhütlü olarak duyuru yapılmıştır. Kanunen öngö
rülen süre 1 ay olmasına karşılık, Türkiye'deki ad
resine yapılan ilk duyurudan itibaren 1 yıl beklenmiş, 
•kendisimi savunmak için yurda dönmediği gibi döne
ceği yolunda da herhangi bir bildirimde 'bulunmamış
tır. 'Bu durumda 403 sayılı Kanunun 25/g maddesi uya
rınca Balkanlar Kurulu Kararı ile vatandaşlığımızı 
kaybettiirilmiştir. 

Görüldüğü gibi İdare Demir özlü'ye karşı azamî 
müsamahayı göstermiş ve yurda dönüşü liçin kanunen 
öngörülen süre geçtiği halde döner üntidü ile 'beklenımiş, 
fakat kişi Türk kanunlarının emirlerine uygun bir dav
ranış içline girmemiştir. 

2. Demir özlü'nün Türk vatandaşlığını kaybet-. 
mesıine esas; Anayasanın 66-ncı maddesi ve 403 sayılı 
Kanunun 25/g maddesidir. Yönetmelik bu maddenin 
uygulanmasına ait şeklî hususları 'belirtmiştir. 

Anayasaimızın 66 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasın
da vatandaşlığın ancaik Kanunda 'belirtilen hallerde 
kaybedileceği hükme bağlanmıştır. 403 sayılı Kanu
nun 25 inci maddesinde ise bu haller sayılmıştır. Bun
lardan birisi de (g) bendidir. Belirtilen Kanunun 25/g 
maddesi Yurt dışında Türkiye Cumhuriyetinin iç ve 
dış güvenliği aleyhinde faaliyette bulunup da hakkın
da Türkiye'de 'bu nedenle kamu davası açıdmasına (im
kân bulunmayanların, gelmesi için yapılan duyuruya 
rağmen 1-3 ay içinde yurda dönmemesi, Türk vatan
daşlığı liçin kayıp sebebi sayılmıştır. 'Demir özlü'de 
•bu madde uyarınca Türk vatandaşlığını kaybettiril-
miştir. 

3. önergenin 3 üncü maddesinde belirtilen ka
çakçılık suçu 5682 sayılı Pasaport 'Kanununun 22 nci 

maddesi kapsamına girmektedir. 5682 sayılı Pasaport 
Kanununun 22 nci maddesi kapsamına giren suçlar
dan sanık »bulunanlara haklarında bu suçları nedeniy
le verilecek takipsizlik, beraat veya düşme kararları 
kesinleşinceye mahkûm olanlara da infazı gereken 
mahkûmiyetleri tamamlanıncaya kadar pasaport veya 
seyahat vesikası verilmez. 

Ancak, Pasaport Kanununun 22 nci maddesinin 
(1) inci föerasına (1) cümle eklenlmesine dair 3280 sa
yılı Kanun gereğince; Yabancı memleketlere gitme
leri mahkemelerce yasaklananlaır dışında kalan sanık
lara (kaçakçılık suçları dahil) zarurî hallerde İçişleri 
Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile pasaport ve
ya pasaport yefine geçen seyahat vesikası verilmekte
dir. Bir yazarımıza bu kanuna göre pasaport verilmiş
tir. 

Diğer taraftan 22 nci maddenin a, b, e, ğ bentle
rinde sayılanlar ile diğer bentlerde yazılı ağır hapis 
cezasını gerektiren suçlardan sanık olanlar hariç ol
mak üzere, Ülkenin Uluslararası Siyasî, Ekonomik ve 
Kültürel menfaatleri bakımından yurt dışına çıkmala
rında fayda ve zaruret bulunanlara yurt dışındaki, iş 
veya görevin yapılmasına imkân verecek süre kadar ge
çici olarak kefalet karşılığı kendilerine yurt dışına çık
maları için valiliklerce pasaport verilmektedir. 

4. önergenin 4 üncü maddesinde 1918 ve 1567 
sayılı Kanunlarda yapılan değişiklikten bahsedilmek
tedir. 

Söz konusu kanunlar Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden geçerek yürürlüğe girmiştir. Diğer taraftan 
1547 sayılı Kanunun pasaport işlemleriyle bir ilgisi 
bulunmamaktadır. Bu itibarla, yazarlarla bir ilgisi bahis 
konusu edilemez. 

5. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın kaderi Ana
yasa ve kanunlarımızın teminatı altındadır. Yapılan 
tasarruflar kanunlara tamamen uygundur. Birleşmiş 
Milletler insan Hakları Evrensel Beyannamesinin 15 
inci maddesine göre kanunlara uygun olarak yapılan 
bir tasarrufu keyfî olarak değerlendirmek mümkün 
değildir. 

Türk vatandaşlığı Kanununa göre yapılan bütün 
tasarruflar yargı denetimine tabi olduğu gibi özellikle 
Kanunun 25/g maddesi uyarınca işlem yapılabilmesi 
önceden adlî mercilerin istek veya kararı ile Adalet 
veya Millî Savunma Bakanlıklarının teklifine bağlı tu
tulmuştur. (403 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin 
yönetmelik madde - 36/g) Nitekim 25/g maddesi uya
rınca yapılan tasarruflara karşı Danıştayda iki dava 
açılmış, her iki dava da 10 uncu Daire 3.10.1985 gün 

— 389 — 



T. B. M. M. B : 50 23 » 12 1986 O : 2 

ve E : 1984/2517, K : 1985/1573, 4.2.1986 gün ve E : 
1985/15, K : 1986/154 sayılı Kararlan file reddedile
rek, yapılan tasarrufların vatandaşlık kanununa ve 
Anayasaya uygunluğu tescil edilmiştir. 

Sözünü ettiğimiz yönetmelik Resmî Gazetenin 21 
Mart 1981 tarih ve 17286 sayılı nüshasında yürüdü
ğe konulmuştur. Bu yönetmelik de adlî mercilerce ya
pılan işlemlerin bir kez de Millî Savunma ve Adaltet 
Bakanlıklarında tecrübeli hâkiımîerıin incelenmesini ve 
bunlar tarafından da kanunî unsurların mevcut ol
madığının tespitini sağlayan şeklî 'hükümlerin 'bulun
ması vatandaşın hak ve hukukunun korunması açı
sından ayrı bir teminattır. Bu açıdan keyfiliğin an
cak iddialarda mevcut olduğu bir gerçektir. 

6. Türkiye Qımhuriyetlinin hiçbir yasası düşünen 
ve düşündüğünü yazan hiçbir yurttaşımızın aleyhine 
işlefcilmemrişt'ir. Ancak Türkiye Cumhuriyetini ve de
mokrasiyi yıkmak isteyen, ya da kanunlara karşı suç 
İşleyen herkes hakkında uygulanmaktadır ve uygula
nacaktır da. Türk mahkemeleri Anayasamıza göre ba
ğımsızdır ve kendıi kurallarına göre işlemektedir. İda
re bunları yönlendiremez, emir ve talimat veremez. 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, İstanbul İlinde Rum Patrikhanesi inşası için 
izin yerilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun yazılı ceva
bı (7/1468) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk düşmanı 'Başpiskopos Yakovos-'un öncülüğün

de Yunanlıların giriştikleri çaba ile istanbul'da yıkı
lan patrikhanenin inşaası içlin verilen taviz hakkında 
aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut özal 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
del aletinizi saygı ile rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Yunanlılar Batı Trakya'da camileri ahır yapar
ken Türk düşmanı Başpiskopos Yakovös'un ABD'de-
Iki yoğun kulisleri neticesi eslki Başkan Jiimımy Car-
tfer'in Haliçte patrikhane yaptırma çabaları Banlgal-
deş'deki vaki görüşmede bir sonuca ulaştı mı? Bu 
hususta ne gibi bir tutuım içindesiniz? İzin verilmesi 
için bir tedbir alınmış mıdır? 

2. 1972 yılında 1600 yılından kalma Tabakhane 
Camii, lskeçe*deki 1775 tarihli Hüseyinağa Camii ile 
Medresesi 15 inci yüzyıldan kalma Kütüklü Tekkeyi 
ve benzer Türk yapıtlarını yerle bir eden, harabe hali
ne getiren Yunanlılara hesap sormazken Rum Patnik-
ıh'anesinin inşaası için herhangi bir vaadlde bulunulmuş 

mudur? Eğer bulunulmuşsa hangi tarih uygun görül
müştür? Bu hususta alınan kararın gerekçeleri ne
dir? 

3. İstanbul'daki Rum Patrikhanesinin hayalî bina
ları bile resmen korumaya alınıp, inşaatına izin ve
rilirken Lozan Anlaşması delindi, diyecek kadar ileri 
giden Yunan Hükümetinin Batı Trakya*daki Türk
lere reva gördükleri [muamele karşısında herhangi bir 
kalıcı ve etkin tedbir almayı düşünüyor musunuz? 
Bu hususta alınan tedbirler nelerdir? 

T.C. 
'Dışişleri Bakanlığı 19.12.1986 

Sayı •: (SPLİD/3232 - 530 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 26.11.1986 tarihlî 

ve 7/1468-7296/28813 sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 
tarafından Sayın Başbakanımızla istanbul'da yıkılan 
Patrikhanenin 'inşasıyla iligilli olarak tevcih edilen ve 
Bakanlığımızca cevaplandırılması uygun görülen soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Hailefoğlu 
Dışişleri 'Bakanı 

Fener Rum Patrikhanesi ülkemizde yaşayan Rum 
Ortodoks vatandaşlarıımızın ruhanî liderliği durumun
da ve münhasıran dinî bir kurum niteliğindedir. Pat
rikhane konusunda ne (Lozan Barış Antlaşmasında ne 
d!e diğer herhangi bir uluslararası anlaşmada herhangi 
bir hüküm mevcut değildir. Bu itibarla Patrikhane, 
tümüyle ve münhasıran Tüık yasalarına tabi ve Türk 
yasalarının himayesi altında bulunmaktadır.. 

Bu esaslar dahilinde, diğer tülnı tarihî ve eski eser
ler gibi Patrikhane binaları da koruma, onarım ve 
restorasyon açılarından Tabiat ve Kültür VariıMan-
nın Korunması mevzuatımıza tabidir. 

1941 yılında meydana gelen bir yangın sonucu 
Patrijkhanıe'nin bazı kısımları kısmen hasar görmüş, 
bazı kısımları ise tamamen yanmıştır. Patrikhane bi
nalarının restorasyonu konusu, yıkılma tehlikesi arz 
eden bir duvarın onarımı vesilesiyle ilk kez 1970 yı
lında gündeme gelmiş, durumun 'müstaceliyet arz et
mesi nedeniyle gerekli işlemlerin tamamlanması bek-
lenımeksizin duvarın onarımı yoluna gidilmiş, bu ara
da 22.9.1971 tarihinde söz konusu duvarın eski eser 
niteliğinde olduğu kararlaştırılmıştır. 
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Daha sonra 1978 yılında ikinci ve 1979 yılında da 
üçüncü başvuru yapılmıştır. 

İlke olarak onanım uygun görülmekle birlikte, 
ikinci başvurudaki talebin, Patrikhanemin üzerinde 
bulunduğu 45 sayılı parselin yanısıra 46 ve 47 nu
maralı parselleri da kapsaması, üçüncü başvurunun ise 
45 sayılı parsele inhisar etmekle birlikte ana çerçeve 
dahilinde kalan küçük bir arsayı da onanım planına 
dahi! ebme&i nedeniyle bu müracaatların kabul ve so
nuçlandırılması mümkün olmamıştır., 

•Nihayet Patrikhanenin som olarak 1985 Eylül ayın
da yaptığı ve sadece Patrikhanenin eskıi binalarının 
ihyasına inhisar eden başvuru üzerine konu (Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunca incelenmiş 
ve ?0.1.198 6 tarih ve 1768 sayılı Kararla Patrikhane 
binalarının II-A-3 kategorisinden korunması gerekli 
kültür varlığı olarak tescili ve dahilî bazı önemsiz 

23 , 12 * 1986 0 : 2 

değişikliklerle ve buna karşılık cephe karakteri ve ori
jinal gabarileri korumak kaydıyla onarılmaları kabul 
edilerek, buna göre hazırlanacak projelerin Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Kuruluna 
sunulması istenmiştir. 

Anılan karar uyarınca hazırlanan ve İstanbul Bölge 
Kuruluna sunulan projeler kurulda değerlendirilmiş 
ve alınan 20.6.1986 tarihli ve 2294 sayılı Kararla, es
ki binada mevcut olmadığı anlaşılan «Kahvaltı Köş-

. kü» hariç olmak üzere restorasyon projesinin diğer 
kısımları uygun bulunmuştur. 

Konu halen onanım ve inşaat ruhsatlarının alın
ması aşamasındadır. 

Görüleceği üzere, Patrikhanenin onarım ve res
torasyon talebi tamamen normal ve yasal mecrası 
içinde yürütülmekted'ir ve Patrikhanenin genişletilme
si veya büyütülmesi söz konusu olmayıp, sadece es
ki haline getirilmesi amaçlanmaktadır. 

< e » « — — < • • • • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

. 50 NCt BİRLEŞİM 

23 . 12 . 1986 Sah 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
I. — 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 499) (Dağıtma tarihi: 2.12.1986) 

2i — 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Daire
lerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1985 Malî Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1/791) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 3.12.1986) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/799) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 
2.12.1986) 

4, — 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Mişikin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tari
hi : 3.12.1986) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GBNEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

II, — İstanbul iMiletvekil Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
lına Şişkin Başbakandan «özlü soru önergesi (6/596) 

(!) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

2. — Diyarbakır Miletveküi Kadir Narin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
»om önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır MÜıletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
»om önergesi (6/702) (1) 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'm, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som öner
gesi (6/631) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye< 
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/696) 

7. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/742) 

8. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü som önergesi (6/826) (1) 

9. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/767) 

10. — Erzurum- Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

11. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına iüşkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 
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12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş,'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ ilinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

17. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

18. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak iiçiin uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

19. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

20. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

21. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Ylfit-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

22. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge-
si (6/814) 

25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

26. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş* 
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

2,7. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

29. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

30. — Balıkesir Milletvekil Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığım olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner-* 
gesi (6/838) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaf 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeıi 
(6/842) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Hinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

34. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in,' Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

35. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 



36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezdt'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İşletme 
Müdünlüğü sahasından elde edilen odunların üretici 
köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Tarım'Or
man ve Köyişteri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 

37. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör' 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

38. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki 
kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyo
nu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faa
liyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/885) 

40. — Adana Milletvekili Coştun Bayram'ın, ÇU-
KOBIRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

41. — Adana Mületvekili Coşkun Bayram'ın, 
Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

42s — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/890) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/891) 

44. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görev
li bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır ilinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

46. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli idil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin içişleri Bakanınadn sözlü soru 
önergesi (6/894) 

47. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa iline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

48. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde hava kirliliğinin önlenmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözllü soru 
önergesi (6/896) 

49. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Fattih 
Yetiştirme Yurdu'nun boşaltılması için Bakanlar Ku
rulunca karar alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/897) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar-> 
kadasının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayüı Sendikalar 
Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayüı Kanun-* 
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28 . 5 .1986) 

2.. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoglu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili ihsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

3. •— Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı' 
nan, 26.4.1961 Günlü ve .298 Sayüı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun 14, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddeleriınde 
Değişiklik Yaıpıhnaısı ve Bu Kanuna İki Geçici Mad-
de (Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Amaıyasa 
Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 19.12.1986) 




