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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

TBMM'nin Kuruluşunun 68 inci Yıl
dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının kutlanması ve günün önem 
ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapı
lacak görüşmeler için TBMM Genel Ku
rulunun 23 Nisan 1988 Cumartesi günü 
saat 14.30'da toplanmasına ilişkin Danış
ma Kurulu önerisi ile, 

TBMM'nin Kuruluşunun 68 inci Yıl
dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını kutlamak ve günün önem ve 
anlamını belirtmek için 23 Nisan 1988 
Cumartesi günü TBMM Genel Kurulu
nun yapacağı özel toplantıda başkaca bir 
konunun görüşülmemesine ve konuşacak
lar ile konuşma sürelerine ilişkin Başkan
lık önerisi ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde : 
Türkiye - Japonya Dostluk Grubu ku

rulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi ve 

eki Kurucular Kurulu listesi kabul edil
di. 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu 
Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Ke-
sinhesap Kanunu Tasarıları (1/393, 1/394; 
3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. Sayıları : 
22, 23, 44, 45) görüşmelerine devam edi
lerek : 

Dışişleri Bakanlığı, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 
1988 Malî Yılı Bütçeleri ile 1986 Malî 

Yılı Kesirihesaplan ve 
Gider Bütçesinin 1 inci maddesi kabul 

edildi. 

19 Nisan 1988 Salı günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere birleşime saat 22.3 7'de 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdai Oral 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal özbilen 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
Samsun 

Mehmet Akarca 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

— 599 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başlumvekili tlyas 

KÂTİP ÜYELER : Mümtaz özkök (Sakarya), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 59 uncu BMeşiminıi açıyorum,] 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çe Kanun Tasarılarıyla 1986 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarıları üzerindeki 

görüşmelere devam edeceğiz; ancak, gö
rüşmelere geçmeden önce Danışma Ku
rulunun bir önerisi ve Başkanlığın bjir 
tezkeresi varıdır, okutup oylarınıza suna
cağım. 

H. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

çalışmalarına üç gün ara verilmesine iliş
kin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulu öneri
sini okutuyorum. 

Danışma Kurulu Önerisi 
Danışma Kurulunun 15.4.1988 Cuma 

günü yaptığı toplantıda, aşiağıdakii öne
rinin Genel Kurulun onayına sunulması1 

uygun görülmüştür. 

Yıldırım1 Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Abdulkadir Aksu 
ANAP Grubu Başkanvefciii 

Hikmet Çetin 
SHP Grubu Başkanvekiıli 

Vefa Tanır 
DYP Grubu Başkanvekili 

Öneri : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 

26.4.1988 Salı gününden başlamak üze
re, çalışmataırına üç gün ara verilmesi 
önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Bazı milletvekillerine izin veril
mesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/507) 

BAŞKAN — izin tezkeresi vardır, 
okutuyorum, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletve
killerinin hizalarında gösterileri süre ve 
nedenlerle izinli sayı'limaları, Başkanlık 
Divanının 14.4.1988 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Yıldırım Akbulut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı' 

îçel Milletvekili Ekin Dikmen, 38 gün 
hastalığı nedeniyle 6.3.1988 .tarihinden ge
çerli olmak üzere, 

Giresun Milletvekili Rüştü Kurt, 32 
gün hastalığı nedeniyle, 7.3.1988 tarihin-

, den geçerli olmak üzere, 
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Bingöl MiiMetvekili İlhıami Binici, 12 
ıgün hastalığı nedeniyle, 14.3.1988 tari
hinden geçerli olmak üzere, 

Bolu Milletvekilli Turgut Yaşar Gü-
lez, 20 gün hastalığı nedeniyle, 6.4.1988 
tarihinden geçerli olmak üzere, 

'Kars Milletvekili Mahmut Almak, 15 
gün hastalığı medeniyle, 7.4.1988 tarihin
den geçerli olrnıalk üzere, 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup, ona
yınıza sunacağım. 

İçel Milletvekili Ekin Dikmen, 38 gün 
hastalığı nedeniyle, 6.3.1988 tarihinden ge
çerli olmak üzere, 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Giresun Milletvekili Rüştü Kurt, 32 
gün hastalığı nedeniyle, 7.3.1988 tarihin
den geçerli olmak üzere, 

1. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. 
Sayıları : 22, 23, 44, 45) (1) 

A) GELİR BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Normal programımıza 

göre, gelir bütçesi üzerindeki görüşmele
re basılıyoruz., 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
dılar. 

Söz sırasını okuyorum : Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Ünal Akka-

(I) 22, 23, 44 ve 45 S. Sayılı bas-
mayazılar, 4.4.1988 tarihli 45 inci Bir
leşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler..,- Kabul edilmiştir. 

Bingöl Miletvekiij lihami Binici, 12 
gün hastalığı nedeniyle, 14.3.1988 tari
hinden geçerli olmak üzere,. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir,. 

Bolu Milletvekili Turgut Yaşar Gülez, 
20 gün hastalığı nedeniyle, 6.4,1988 tari
hinden geçerli olmak üzere, 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kars Milletvekilli Mahmut Almak, 15 
gün hastalığı nedeniyle, 7,4.1988 tarihin
den geçerli olmak üzere, 

BAŞKAN — Kabul edenler. .̂  Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

ya, Sayın Nihat Tüırker; Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Vedat 
Altun; Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sayın Aykon Doğan. 

Gruplar adına konuşma süresi l'er 
saattir. Bugünkü program çok yüklüdür,! 
Arkadaşların, sürelere özelikle riayet et
melerini rica ediyorum, 

Buyurun Sayın Türker. 

ANAP GRUBU ADINA NİHAT 
TÜRKER (Afyon) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 1988 yılı gelir bütçesi 
\iizerinide Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Konuşmama, vergicilikte ana pren
sipleri saymakla başlayacağım. Bu pren
sipler; vergiler, IbasiSt, kolay ve anlaşılır 

IIL; — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 
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olmalıdır; kontrol mekanizması 'düzenli 
çalıştırılarak adil vengi tahsilatı sağlan
malıdır. Tüketiciyi koruma önlemleri 
alınmalıdır; bunlar eksiktir. Lüks tüke
timi frenleyici ve kaynak israfını önle
yici mahiyette vengi konulmalıdır; ver
ginin mahiyeti böyle olmalıdır. Her şey
den önce ticarî ahlakın öğretilmesi ve 
vergi kaynağının kurutülmamasına özen 
(gösterilmelidir. 

Sayın üyeler, ekonominin iç finans
man dengesinin sağlanması, (bütçenin, fi
nansmanının sağlam kaynaklardan kar-
ışılanması ana hedeflerinden biridir. Ver
gi sisteminde son yıllarda yapılan deği
şiklikler çeşitli nedenlerle ulaşılamayan 
ve toplanamayan potansiyel vergi kay-
naklariını geliştirmek, vergi yükünü adil 
ve taşınabilir duruma getirmek amacına 
yöneliktir. Vergiler konusunda yapılan 
Ibu çalışmalar sonucu vengi tahsilatında 
önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu ge
lişmelere paralel olarak vergi gelirlerinin 
konsolide ıbütçe harcamalarını karşılama 
oranı da şu şekilde olmuştur : 

1984 yılında yüzde 62.7'si, 1985 yı
lında yüzde 71'i, 1986 yılında yüzde 
71.8'i, 1987 yılında yüzde 71.2'si. 

'Hükümetimizce alınan tedbirler so
nucu, harcamaların büyük oranı, vengi 
gelirlerinden, yani arzulanan sağlam kay
nak, finansman kaynaklarından sağlan
mış olmaktadır. 

Vengi gelirlerindeki gerçekleştneleri de 
Ibu arada değerlendrimek gerekir: Kon
solide ıbütçe içinde önemli paya sahip 
olan vergi gelirlerinin son yıllardaki ger
çekleşme durumları ise şöyledir : 1983 
yılında bütçeye konulan vengi geliri 1 
trilyon 980 milyar; yıl sonu tahsilatı 1 
trilyon 934 milyar; gerçekleşme 97.7. 
1984 yılında bütçeye konulan vergi geliri 
miktarı 2 trilyon 476 milyar; yıl sonu 
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tahsilatı 2 trilyon 372 milyar; gerçek
leşme yüzde 95.8. 1985 yılında bütçeye 
konulan vengi geliri 3 trilyon 584 mil
yar; yıl sonu tahsilatı 3 trilyon 829 mil
yar; gerçekleşme yüzde 106.8. 1986 yı
lında btüçeye konulan vengi geliri 5 tril
yon 750 milyar; yıl sonu 'talhsilaitı 5 tril
yon 972 milyar; gerçekleşme yüzde 
102.9. 1987 yılında bütçeye konulan ver
gi geliri 8 trilyon 860 milyar; yıl sonu 
tahsilatı 9 trilyon 43 milyar; gerçekleş-
me yüzde 102.1. 

Vengi gelirlerindeki tahminlerin ne 
ölçüde gerçekçi ve tutarlı olduğu, yuka
rıda arz dljtiğim tablodan da anlaşılmak
tadır. 

Bıütçe gelirlerinin bir önceki yıla göre 
artışlarını ve enflasyon karşısındaki ge
lişmelerini de değerlendirmek mümkün
dür. Bir önceki yıla göre vergi gelirlerin
deki artış 1985 yılında 61.4; enflasyon 
oranı yüzde 40; 1986 yılında vergi geli
rindeki artış yüzde 56, enflasyon yüzde 
24.6; 1987 yılında yüzde 51.4 ve enflas
yon 48.9. 

Rakamlardan da anlaşılacağı üzere 
son yıllarda gerçekleşen vergi gelirlerin
deki artışlar ^enflasyonun üzerinde ol
muştur. 

Vengi gelirlerindeki artışın olumlu /bir 
•göstergesi de gayri safi millî hâsıla için
de /vengi gelirlerinin payını gösteren 
vengi yükündeki gelişmelerdir. Nitekim, 
ıson yıllarda gayri safi millî hâsıla ile 
vergi gelirleri ve vengi yükü artışları şu 
şekilde sıralanmaktadır : 1984 yılında 
gayri safi millî hâsıla 18 trilyon 375 mil
yar, vengi gelirleri, 2 trilyon 372 milyar, 
vengi yükü 12.9. 1985 yılında gayri safi 
millî hâsıla 27 trilyon 289 milyar, vergi 
gelirleri 3 trilyon 829 milyar, vengi yfü-
kü yüzde 13.8 1986 yılında gayri safi 
millî hâsıla 39 trilyon 177 milyar, vergi 
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gelirleri 5 trilyon 972 milyar, vergi yü
kü 15.2. 1987 yılında gayri safi millî 
hâsıla 55 trilyon 757 milyar, vergi gelir
leri 9 trilyon 43 milyar, ver«gi yükü 16.2. 

Görüldüğü gibi, son yıllarda alınan 
yasal ve idarî tedbirlerle vergi hâsılaitmın 
artmasına paralel olarak vergi yükü de 
artmakta ve çağdaş ülikeler düzeyine yak- . 
laşmaktadır. Bu «miktarlara mahallî ida
relere verilen paylar, fonların vergiye 
bağlı gelirleri de eklendiği zaman söz 
konusu rakamlar daha da büyüyecektir. 

:Bu konuda diğer önemli bir noktaya 
değinmek istiyorum. Bilindiği gibi, vergi 
(gelirlerindeki artış oranının gayri safi 
millî hâsıladaki artış oranıyla ilişkisi 
vergi esnekliği olarak tanımlanmakta
dır. Vergi gelirleri artışlarının gayri sa
fi millî hâsıladaki artışlara karşı ne kadar 
duyarlı olduğu görülebilir. Bu rakamla
rın bir ve daha yukarı olması, vergi ge
lirlerinin artışlarının gayri safi millî hâ
sıladaki artışlardan fazla olduğu anla
mına 'gelmektedir. Son yıllarda vergi es-
nekliğindeki gelişmeler şöyledir : 1984 
yılında ıgayri safi millî hâsıladaki artış 
oranı 59.1, vergi gelirlerindeki artış ora
nı 22.6, esneklik Ö.4. 1985 yılında gay
ri safi millî hâsıladaki artış oranı 51.2, 
vergi gelirlerindeki artış oranı 61.4, es
neklik oranı 1.2. 1986 yılında gayri safi 
millî hâsıladaki artış oranı 41, vergi ge
lirlerindeki artış oranı 56 ve esneklik 
1.4Mr. 1987 yılında ise, gayri safi millî 
hâsıladaki artış oranı yüzde 42.3, vergi 
gelirlerindeki artış oranı yüzde 51.4, ver
gi esnekliği ise 1.2"dir. 

Görüldüğü gibi, 1985 yılından itiba
ren vergi esnekliği l'in üzerinde olmuş, 
buna göre, vergi gelirleri artışlarının ger
çek artışlar olduğu yakından izlenmek
tedir. 
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'Sayın milletvekilleri, 1988 yılı kon
solide bütçe gelirlerinin 1987 yılı tahsi
latına göre, yüzde 81,2'lik bir artışla 18 
trilyon 375 milyar liraya ulaşması hedef
lenmiştir. 1988 yılı genel bütçe gelirleri 
tahmininin önceki yıl tahsilatına .göre, 
yüzde «2,4'lüik .'bir artışla, 18 trilyon 200 
milyar liraya, vergi gelirlerinin yüzde 67' 
lik bir artışla 15 trilyon 100 milyar lira
ya, vergi dışı normal gelirlerinin yüzde 
97,17'lik bir artışla 1 trilyon 500 milyar 
liraya, özel 'gelirler ve fonların ise, fon
lardan aktarılacak miktarlarla birlikte 
1 trilyon 600 milyar liraya ulaşacağı tah
min edilmiştir. 

Katma bütçeli kuruluşların 1988 yılı 
öz gelirleri ise, ylüzde 8'lik bir artışla 
175 milyar lira olarak tahmin edilmiş
tir. Vergi gelirlerinin 1987 yılı tahsilatı 
ile 1988 yılı gelir bütçesi önerilerine bak
tığımızda, gelir üzerinden alınan vergi
lerin 1987 yılı tahsilattı-3 trilyon 132 mil
yar, 1988 yılı teklifi 4 trilyon 930 milyar 
liradır. Kurumlar Vergisi ise, 1987 yılı 
tahsilatı 1 trilyon 284 milyar, 1988 yılı 
»teklifi ise, 1 trilyon 850 milyar liradır. 

(Servetten alman vergiler mevzuunda; 
motorlu taşıt vergisinde 1987 yılı tahsi
latı 50 milyar 627 milyon lira iken, 1988 
yılı teklifi 140 milyar liradır. Veraset 
ve İntikal Vergisinde 1987 yılı tahsilatı 
15 milyar 921 milyon lira iken 1988 yılı 
teklifi 25 milyar liradır. 

'Mal ve hizmetlerden alınan vergi 
mevzuuna geçiyorum : Dahilden alınan 
vergiler, 1987 yılı tahsilatında 1 trilyon 
565 milyar 972 milyon lira iken, 1988 
yılı teklifi 2 trilyon 750 milyar liradır. 
Bk vergi 263 milyar 538 milyon lira olup, 
1988 yılı teklifi 400 milyar, Taşıt Alım 
Vergisi 1987 yılı tahsilatı 74 milyar 431 
milyon olup, 1988 yılı teklifi 200 mil
yardır. Akaryakıt Tüketim Vergisi; 1987 
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yılı tahsilatı 70 milyar 291 milyon lira 
olup, 1988 teklifi 240 milyar liradır. Ban
ka ve Sigorta Muameleleri Vergisi; 1987 
yılı tahsilatı 155 milyar 472 milyon lira 
olup, 1988 yılı teklifi 400 milyar liradır. 
Damga Vergisi; 1987 yılı tahsilatı 378 
milyar 970 milyon lira olup, 1988 yılı 
teklifi 650 milyar liradır. Harçlar; 1987 
yılı tahsilatı 261 milyar 875 milyon lira 
olup, 1988 yılı teklifi 450 milyar lira
dır. Ceman mal ve hizmetlerden alınan 
vergiler; 1987 yılı tahsilatı 2 trilyon 770 
milyar 549 milyon lira olup, 1988 yılı 
teklifi ise 5 trilyon 80 milyar liradır. 

Dış ticaretten alınan vergiler : Bu 
grupta; gümrük vergileri, ithalattan alı
nan Katma Değer Vergisi ile ithalat 
damga ve rıhtım resmî yer almaktadır. 
Bunun 1987 yılı tahsilatı 1 trilyon 776 
milyar 797 milyon lira olup, 1988 yılı 
teklifi ise ceman 3 trilyon 35 milyar 
liradır. 

Kaldırılan vergi artıklarının, mevcut 
bakaya miktarına (göre, 1988 yılı bütçe
sinde 30 milyar lira gelir sağlayacağı 
tahmin edilmektedir. 

Diğer bir konu ise vergi dışı normal 
gelirlerdir. Bu gruptan 1987 yılında top
lam 758 milyar 813 milyon 8 bin lira 
hâsılat elde edilmiş olup, 1988 yııında 
öneri 1 trilyon 500 milyar liradır. 

Kurumlar hâsılat ve devlet payları : 
Bu grupta resmî ıbasımevleri, okullar ve 
diğer kurumlar hâsılatı, katma bütçeli 
idarelerin gelir fazlaları, mükerrer sigor
ta şirketlerinden alınan paylar, petrol
den alınan devlet hakkı ve petrolden alı
nan devlet hissesi, madenlerden alınan 
devlet hakkı, oyun kâğıdı gelirleri, kam
biyo murakabesi mukabilinde Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankasından alınan 
paralar, teftiş mukabili şirketlerden alı
nan paralar ve Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankası gelir kalemleri yer. al
maktadır. Bu kalemlerin 1987 yılı tah
silatı 45 milyar 394 milyon lira olup, 
1988 yılı önerisi 80 milyar liradır. 

Devlet malları gelirleri : 1987 yılında 
Ibu grulba ait toplam tahsilat 111 milyar 
375 milyon lira olup, 1988 yılı gelir tah
mini 390 milyar liradır. Bu grup; Dev
lete ait taşınmaz mallar satış bedelleri, 
taşınmaz mallar idare gelirleri, taşınır 
malların satış gelirleri değerli kâğıt satış 
gelirleri, iktisadî devlet teşekkülleri gelir
leri, iştirakler gelirleri, döner sermaye 
gelirleri ve diğer cüzdan gelirlerinden 
müteşekkildir. 

Faizler ve ikrazlardan geri alınanlar: 
1987 yılında bu bölümde tahsilat 88 mil
yar 819 milyon lira olup, 1988 yılı öne
risi 160 milyar liradır. 

Cezalar bölümlü; vergi ve zam ce
zaları ile trafik cezalarından oluşmak
tadır. 1987 yılı tahsilatı 163 milyar lira 
olup, 1988 yılı tahmini 270 milyar lira
dır. 

Çeşitli gelirler mevzuuna baktığımız
da; bu kaynaklardan sağlanan gelirler 
1987 yılında 350 milyar lira olup, 1988 
yılı tahmini ise .600 milyar'liradır. 

özel gelirler ve fonlar : Bu grupta; 
hibe ve yardımlar, Akaryakıt İstikrar Fo
nundan Hazineye aktarılacak miktar, 
Merkez Bankasının 34 nolu NATO he
sabından Hazineye devrolunacak miktar, 
Tarımsal İhracat Fonu ile diğer fonlar
dan aktarılacak miktarlar yer almakta
dır. Bu grubun 1988 yılında toplam 1 
trilyon 600 milyar lira gelir getireceği 
tahmin olunmaktadır. 

Vergilerinde sağlanan hu artışlar, Hü
kümetimizce alınan birtakım tedbirlerin 
uygulanması sonucu olmuştur. Bu ted-
ıbirlerin bazılarını sayacak olursak : 
1987 yılında vergi gelirleri sisteminin ak-
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sayan yönlerinin kanunî tedbirlerle dü
zenlenmesi yoluna gidilmiş ve bunun ya
nı sıra vergi kanunlarının uygulamaları
nın idarî tedbirlerle iyileştirilmesine yö
nelik çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, ver
gi denetimine ve güvenliğine ilişkin uy
gulamalara önem verilmiştir. Gelir ida
resinin modernleştirilmesi ve çağdaşlaş
tırılması yolunda önemli gelişmeler sağ
lanmıştır. Vergi kayıp ve kaçağının ön
lenmesi için yapılan yoğun ve yaygın 
vergi denetimlerine ağırlık verilmiş; bel
ge sistemini disipline etmek ,gelir ve ku
rumlar vergilerinde doğabilecek kayıp ve 
kaçakları önlemek ve Katma Değer Ver
gisine tam bir işlerlik kazandırmak ama
cıyla getirilmiş bulunan Ödeme Kayde
dici Cihazları Kullanma Mecburiyeti 
Hakkında Kanunun uygulaması daha da 
yaygınlaştınlmıştır. 

Gelir idaresinin mükelleflere daha iyi 
hizmet verebilmesini temin için yeni 
vergi dairesi binaları hizmete sokulmuş, 
eski vergi dairesi binaları yeniden dü
zenlenmiş ve çağımızın gereklerine uy
gun hizmet verir hale getirilmiştir. Ay
rıca, küçük çiftçi muaflığıyla ilgili ola
rak, Gelir Vergisi Kanununda yer alan 
500 bin liralık satış tutarı ölçüsü 10 mil
yon liraya yükseltilmiştir. Taşıt Alım 
Verigisi, Kanununda belirtilen miktarlar 
1 katı artırılmış, ancak ticarî gayeyle 
kullanılan araçların ve traktörlerin ver
dilerinde bir artış yapılmamıştır. 

^iirkiye sınırları içinde tek meskeni 
olup, hu meskenlerinde bizzat oturan 
emeklilerin Bina Vergisi oranı 1987 yılı 
içinde yarıya indirilmiştir. Organize sa
nayi (bölgeleriyle sanayi ve küçük sanayi 
sitelerindeki binalar için, inşaatlarının 
sona erdiği tarihi takip eden bütçe yı
lından tiiibaren, 5 yıl süreyle geçici mua
fiyet getirilmiştir. Meslek vergisi yürür

lükten kaldırılmış, mücavir alan içinde 
veya dışında inşa edilen hayvancılık te
sisleri, imarla ilgili harçlardan istisna 
•edilmiştir. Organize sanayi bölgeleriyle 
sanayi ve küçük sanayi sitelerinde yapı
lan yapı ve tesisler, bina inşaat harcı ve 
yapı kullanma izni harcından müstesna 
tutulmuştur. 

Yukarıda ifade etmiş olduğum vergi 
gelirleriyle ilgili, son yıllardaki olumlu 
gelişmeler dikkate alındığında, 1988 yılı 
Ibü'tçeslnde öngörülen gelir tahminlerinin 
de gerçekleşebileceğini rahatlıkla söyle
mek mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, vergi ısistemi-
mizde yapılan değişiklikler sonucu, büt
çenin sağlam finansman kaynaklarına ka
vuşması imkânı sağlanmış, verginin ma
lî fonksiyonu yanında, ekonomik ve sos
yal fonksiyonlarının işlerlik kazanmasına 
önem verilmiştir. 

1988 yılında ilke, vergi kanunların
da yapılan değişikliklerin uygulama so
nuçlarının değerlendirilmesi suretiyle, ge
rekli görüldüğü takdirde, zaman geçir
meden gerekli tedbirin alınması olmalı
dır. Vergi politikası etkin bir şekilde kul
lanılarak, gerektiği takdirde vergi sistem 
ve mevzuatında yeniden düzenlemelere 
gidilmelidir, 

Vergi uygulamasında, vergi kanun
ları kadar jbu kanunları uygulayacak yö
netim de önemlidir. Vergi idarelerinin 
araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanma
sı, yerleşme sorunlarının hızla çözümlen
mesi çalışmalarına devam edilmelidir. 
Ayrıca, .görevin etkin bir şekilde sürdü
rülmesi ve görevin kalıcılığını sağlayıcı 
şartların oluşturulabilmesi için gerekli ça
ba sarf edilmelidir. Vergi kaçağının as
gariye indirilelbilmesi için yasal ve lidarî 
düzenlemelerin yanı sıra, yaygın ye yo
ğun vergi denetimleri etkin bir biçimde 
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sürdürülmeli; mükelleflere daha iyi, da
ha süratli, daha biİlgili ve daha (güler yüz
lü hizmet verilebilmesi için sürdürülen 
hizmet içi eğitim çalışmalarına devam 
edilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 1988 yılı 
•gelir bütçesi üzerindeki (konuşmalarımı 
burada tamamlamış bulunuyorum. Gelir 
bütçemizin memleketimize ve milletimize 
hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla 
selamlarım. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Türken 

Sayın Akkaya, buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ÜNAL 
AKKIAYA (Çorum) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin saygıdeğer milletvekilleri; 
1988 yılı (gelir bütçesi üzerinde Anava
tan Partisi Grubunun görüşlerini benden 
önce arz eden arkadaşımın bıraktığı nok
tadan ve arkadaşımın açıkladığı konu
lara tekrar değinmeden takdim etmeye 
çalışacağım. Bu vesileyle, grubum ve 
şahsım adına hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Kıymetli milletvekilleri, bugüne ka
dar gider bütçelerini görüştük. Bu bütçe 
görüşmeleri sırasında zaman zaman ba
kanlık bütçelerine ayrılan ödeneklerin az
lığından yakındık. Hatta, ayrılan ödenek
ler ile bakanlıkların 1988 yılında yatı
rım yapamayacaklarını savunduk. Bu 
Özeleştiriler, zaman zaman da alkışlan
dı. (Konuları bazen makro açıdan, bazen 
küçültüMüş görüşlerle değerlendirdik. 
Gider bütçelerini topladık ve terazinin 
bir kefesine koyduk. Şimdi, terazinin di
ğer kefesine konulacaklara sıra geldi. 
Başka bir deyişle, değirmene daha fazla 
su bulmaya sıra geldi. Bu görev hepi
mize düşüyor, bütçe tanzim edilirken 
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fazla Ödenek vermek, karşılığını temin 
etmeden ödenek ayırmak, bütçe açlıkla
rının artmasına sebebiyet verir. Gelir 
bütçesine konsolide gider bütçesinin üze
rinde bir tahsilat temin edilirse, bu ar
tan ödeneği taksim etmek kolay olacak
tır. Gelir bütçesinin sıhhatli olması, tah
silatın tahminlerin üzerine çıkarılması, 
yatırımların sıhhatli yürümesini temin 
eder, yeni yatırımlara imkân sağlar. Bu
nun için, geliri elde edecek sistemi kur
mak gerekir. 

Cumhuriyetilmizin kurucusu Büyük 
'insan Atatürk, ekonomi politikasıyla il
gili şöyle söyler : «Çalışmak umumî ka
nundur. İrat sahipleri zenginler dahi bu 
kanundan hariç kalamazlar. Mevcut ser
vetini, millî servetin ziyadeleşmesine yar
dım edecek surette kullanmalıdır. Bir 
"engin, bedenî çalışmadan vareste kala
bilir; fakat, bu takdirde, faaliyetini, fikir 
ve meşlgulîyeltini tercih etmelidir. Siyasî, 
askerî zaferler ne kadar büyük olurlar
sa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlan
dırılmazlarsa, husule gelen zafer devam
lı olamaz, az zamanda söner.» 

Özetle, Atatürk, ferdî teşebbüsün ko
runmasını ve desteklenmesini demokra
tik rejimin kaçınılmaz bir kuralı olarak 
görmektedir. Ekonomik kalkınmanın te
melinde ferdî teşebbüs ve menfaatin 
©ulunmasını bir kaide olarak kabul et
mektedir. Devletin ekonomik faaliyeti-
iiın, ferdî teşebbüsü engelleme noktası
na gelmesini istemektedir; ekonomik 
laaliyetine sınır çiziHmesini hükümetlerin 
temel görevi saymaktadır. Sön olarak da, 
bu sınırın zaman içinde değiştirilebile
ceğini kabul etmektedir. 

ÖU Atatürkçü görüşleri programına 
biı dantela inceliği ve zarifliğiyle işle-
yeu Anavatan Partisi, program ve tüzü
ğüne uygun bir teori de oluşturmuştur. 
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Rdkaıbete dayalı serbest piyasa ekono-
ımisini esas alan bu teori, Anavatan teo-
riisi alarak tarihe mal olacaktır. 

Anavatan teorisinin gelir bütçesini 
ilgilendiren (bölümlerinden bir nebze bah-
sdbmtk istiyorum : Anavatan teorisinde 
Ibütçe «açığı, yeni vergi ihdası veya vergi 
nispetlerinin artırılması yerine iç borç
lanma ile karşılanma yoluna gidilmiştir. 
Bu şeikil, bir ndbze enflasyona kaynak 
olmuştur. Borçlanmanın faizi yüksektir. 
Bu yüksek faiz haddi devlet giderlerine 
yansımakta ve para arzını genişletme 
mecburiyeti doğmaktadır. Dış borç da 
buna paralel bir sonuç ortaya getirmek
tedir. Bu bakımdan, bütçe açıklarının 
Iborçlanma yolu ile kapatılması sistemi
ni kademeli olarak en aza indirme yolu
na gidilmeli, bunun yerine vergi gelir
lerinin artırılması temin ddilmeîidir. 

Benden önce konuşan arkadaşımın 
açıkladığı gibi, vergi gelirlerinin konsoli
de bütçe giderlerini karşılama oranı 1984' 
te yüzde 62,7 iken 1987'de bu rakam yüz
de 71,2'ye çıkmıştır, 1988 yılında da yüz
de 72,4 olacağı tahmin edilmektedir. 

Vergi gelirlerinin gerçekleşme duru
munu bir defa daha incelersek, bütçe 
gelirleri tahmini ve yıl sonu tahsilatı aynen 
şöyledir : 1984'te yüzde 97,7; 1985'te yüz
de 106,8; 1986'da yüzde 103,9; 1987'de 
yüzde 102,1. 1988 yılında da yüzde 100'ün 
üzerinde bir gerçekleşmenin temin edilece
ğine inanıyoruz. 

Bütçe gelirlerinin bir önceki yıla göre 
artışlarını ve enflasyon karşısındaki geliş
melerini de dikkatle takip edersek; 1985' 
te, bir önceki yıla göre vergi gelirlerin
deki artış yüzde 61,4 iken enflasyon yüz
de 40, fark artı yüzde 21,4'tür. 1986'da 
yüzde 56, enflasyon yüzde 24,6; fark artı 
yüzde 31,4; 1987'de yüzde 51,4; enflasyon 
yüzde 48,9; fark artı yüzde 2,5*tur. 
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Vergi gelirlerinde meydana gelen artış 
enflasyonun üzerinde seyretmiştir. 1988 
yılında da bu üç yıllığın ortalaması civa
rında olması temenni edilmektedir. 

Vergi gelirlerindeki artışın sıhhatli bir 
göstergesi de, gayri safi millî hâsıla için
de vergi gelirlerinin payını gösteren vergi 
yükü gelişmeleridir. Vergi yükü artış tab
losu da şu şekildedir: 1984*te gayri safi 
millî hâsıla içerisinde vergi gelirleri yüz
de 12,9 iken 1986'da yüzde 15,2'ye, 1987' 
de yüzde 16,2'ye yükselmiştir. 1988'de de 
yüzde 17,4'e çıkacağı tahmin edilmekte
dir. 1988 yılı tahmininin bu miktarın üze
rinde gerçekleşmesini temenni ediyoruz. 

Bir diğer konu, kamu harcamalarının 
denetim altına alınmasıdır. Bu prensibe 
sadece Maliye ve Gümrük Bakanlığı ge
rektiği şekilde riayet ediyor. Diğer bakan
lıklarda ve kamu kurum ve kuruluşların
da aynı tasarruf zihniyetini göremiyoruz. 
Savurganlığın denetim altına alınması, ıs
rarla üzerinde durulması gereken prensip
lerden birisi olacaktır. Hazreti Ömer mi
sali, şahsî işlerde şahsî mum, devlet iş
lerinde devlet mumu yakılmalı, bütçenin 
bir lirası bile heba edilmemelidir. 

Bir üçüncü konumuz tasarrufların artı
rılması, özellikle gelir seviyesi yüksek olan
larda bu tasarrufun yaptırılmasıdır. Ni
tekim, kısa süre önce çıkarılmış bulunan 
Tasarrufların Teşviki Hakkındaki Kanun, 
görüş itibariyle ücretlilerin gelirlerinin bir 
kısmının tasarruf olarak kesilmesi gibi gö
rünürse de, bu kanun, devlet ile kamu ku
rum ve kuruluşları ve özel teşebbüse, ça
lıştırdıkları işçi adedine göre, gelirlerine 
ilave bir gelir eklemesi ve buna işveren 
payı ilave -edilerek tasarruf hesabına ya
tırılması, tasarruf artışını teminde önemli 
bir adımdır. 

Devlet gelirlerinin sadece vergi gelir
leri olarak değerlendirilmemesi gerekir. 
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Vergi gelirleri yanında mahallî idareler 
tevkifatları, sosyal güvenlik tevkifatları, 
fon kesintileri de devlet gelirleridir. Vergi 
kanunları bir bütündür. Devletin gelirleri 
de ıbir bütün olarak değerlendirilmelidir. 
Bütçelerin sağlıklı olması için malî siste
min her yıl yeniden gözden geçirilmesi, 
gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Hü
kümetimiz, 1987 seçimleri sonrası malî 
sistemi yeniden gözden geçirmiş, bütçe 
görüşmeleri öncesi çıkardığı bazı vergi 
kanunlarında değişiklik yapılması konu
sundaki kanunla malî sisteme güç katmış
tır. 

Kıymetli milletvekilleri, Atatürk'ün 
vergi konusundaki sözleriyle hatıralarınızı 
tazelemek istiyorum. Atatürk diyor ki : 
«Vatandaşa, Hazineye karşı yükümlülüğü
nün en mühim vazifesi olduğunu anlat-
maik için yorulmamak lazımdır. Vatandaş 
olan bir insanın, devlet kurmuş ıbir «top
luluğa mensup bir ferdin, verginin kalka
bileceği hakkında fikir edinmesi ve buna 
sevk edilmesi, bu toplumun çökmesini ve 
devletin batmasını istemekle birdir. As
kerlik nasıl vatanî bir vazife ise, vergi de 
vatandaşın mutlaka yerine getirmeye mec
bur olduğu bir borçtur. İyi usul ve iyi uy
gulamanın memnun edici neticelerini va
tandaş hiçbir işte vergi mevzuu kadar has
sasiyetle takdir etniez.» 

Verginin bir tanımı da; devletin kamu 
giderlerini karşılamak üzere 'kişilerden zo
ra dayalı olarak ve karşılıksız aldığı pa
rasal değerlerdir. Tarifinden de anlaşıl
dığı gibi, verginin alınış sebebi kamu gi
derlerini karşılamaktır. Bu amacın yanın
da ekonomik ve sosyal amacı da olmak
tadır. 

Vergi kelimesinin İslam Dininde de 
adı «teklif»tir. Vergi yükümlüsüne de 
«mükellef» denir ki, ıbu kelime maliye söz
lüğünde de kullanılmaktadır. 
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Vergi tanımında iki özellik görürüz; 
ttlki, zora dayalı olmasıdır. Anayasamızın 
73 üncü maddesi, «Vergi, resim, harç 
ve benzeri malî yükümlülükler kanunla 
konulur, değiştirilir veya kaldırılır» der. 
Diğer özelliği ise, karşılıksız olmasıdır. 

'Günümüzde vergiler para olarak alın
maktadır. Tarih boyunca vergilerin mal 
veya hizmet şeklinde alındığı görülmüştür. 
Türkiye'de de toprak mahsulleri vergisi; 
'buğday, arpa, fasulye şeklinde mal olarak; 
yol vergisi ise, para ödeyemeyenlerin, yol
larda çalıştırılması şeklinde uygulanmıştır. 

Vergilerin konusunu genel olarak şu 
ekonomik unsurlar oluşturur: Servet un
surları, üretim ve hizmet gibi unsurlar ve 
gelir unsurlarıdır. Çeşitli ülkelerin büt
çeleri üzerinde 'bir inceleme yaparsak; 
devlet bütçelerinde önemli yer tutan vergi 
gelirlerinin durumlarında, vasıtalı ve va
sıtasız vergiler dengesinin, vasıtalı vergi
ler lehine kaydığını görürüz. 

Anavatan Partisinin bütçeye kaynak 
konusunda getirdiği en önemli kanun; 
Katma Değer Vergisi Kanunudur. Kısa 
sürede uygulamaya konulması ve kanunun 
tatbikinde, yerleşmesinde, mükelleflerin 
eğitilmesinde emeğini esirgemeyen Mali
ye Bakanlığı mensuplarını takdir etmemek 
mümkün değildir. 

Gelir 'bölümünün vergilerle ilgili söz
lerimi burada noktalayarak, biraz da fon
lardan bahsedeceğim: 

Kurduğumuz fonların büyük bölümü 
ve bu fonların hitap ettiği sahalar sosyal 
içeriklidir. Altyapı ve sosyal konularda
ki devamlılık ve başarı kurulan bu fon
lar ile temin edilebilir. Zaman zaman fon
ların bütçe içerisine çekilmesi istenmek
tedir. Bütçe tekniği içinde bunun sağlan
ması mümkündür. Bütçede mevcut 'birta
kım kaynaklan alırsınız, fasıllar arasın-
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da aktarma yaparak, bu kaynakları belirli 
yerlere kaydırırsınız. 

Geçmişte Toplu Konut Kanunu bu
lunmasına ve bütçenin belirli nispeti
nin aktarılması hususunda amir hüküm 
bulunmasına rağmen, bu miktar hiçbir 
yit ayrılamamıştır. Üç yılda ayrılan mik
tar, bir yılda ayrılması gerekenin yarısı 
kadar dalhi olamamamıştır. Fon ihdası 
a'Özkbnusu olmasaydı, bugün de bütçeden 
istenilen miktarın ayrılması sözkonusu 
olamazdı. 

Kurulmuş ve işlerliğe kavuşturulmuş 
bulunan Toplu Konut Fonu, Kamu Or
taklığı Fonu, Geliştirme ve Destekleme 
Fonu, Akaryakıt Tüketim Fonu, Savun
ma Sanayii Fonu, Tanıtma Fonu ne ka
dar başarılıysa; bir süre önce çıkartmış 
olduğumuz kanunla. Gelir İdaresini Ge
liştirme Fonu da, gelir bütçesindeki tah
minlerin gerçekleştirilmesinde, hatta tah
minlerin üzerinde tahakkuk etmesinde 
diğer fonların başarısı ölçüsünde, bu ba
kanlığımıza yardımcı olacaktır. 

Fon gelirlerinden yüzde 30 nispeti
nin bütçeye çekilmesi, enflasyonun kont
rol altına alınması bakımından önemli bir 
gösterge olarak 1988 yılında görülmekte
dir. 

'Bir memleketin gelişmesi ve yükselme
si, o memlekette yaşayan insanların mey
dana getirdiği örgütlere bağlıdır. Bu ör
gütleri insanlar bulundukları yer, zaman, 
koşul ve gereklerine göre hesap, hukuk 
ve teknik düzeniyle oluştururlar. 

(Ülkemizde insanların beden sağlığıyla 
ilgili hukuk ve teknikle ilgili meslek men
supları yasal bir düzene ve güvene ka
vuşarak meslek örgütlerini kurdukları hal
de, muhasebe ve denetleme mesleği ve 
meslek mensupları henüz yasal bir düze
ne ve güvene 'kavuşturulamamışlardır. Hu
kuk ve teknikle, iç içe olan muhasebe ve 

denetleme işleri, kurum ve işletme gibi 
iktisadî örgütler ve dolayısıyla ülke iktisa
dı için en az hukuk ve teknik kadar önem
lidir. Hesap düzeai olmayan iktisadî bi
rimde ve bu tür birimlerden oluşan ülke
de, sağlam bir hukuk düzeni olamaz, iyi 
b'ir teknik düzen kurulamaz; dahası, hak, 
adil olarak dağıtılamaz. 

Yeminli muhasebe ve denetleme mes
leği, dünyada iktisadî bakımdan ileri her 
ülkede ve bu arada, Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna üye bütün ülkelerde, yıllar
dan beri yasal olarak düzenlenmiştir. Bu 
mesleği, yasal bir düzene kavuşturmadan, 
iktisaden kalkınmış bir ülkeyi örnek ver
mek de mümkün değildir. 

Kalkınmakta olan ülkemizde, ellibeş 
yıldan beri sözü ediİmesine ve eksikliği 
çekilmesine rağmen, meslek, yasal bir 
düzene kavuşturulamamıştır. 

1983 Hükümet Programında, «Yemin
li serbest muhasipliğin kısa zamanda uy
gulamaya konulmasından yanayız» ve 25 
Aralık 1987 günü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine takdim edilen hükümet prog
ramında, Sayın Başbakanımız tarafın'dan, 
«İhtilafların asgarî hadde indirilmesi ve 
vergi kaçaklarının azaltılmasını sağlayıcı 
tedbirler arasında, yeminli serbest malî 
müşavirlik sistemi uygulamaya konula
caktır» denilmiş, mesleğin yasal düzene 
ve güvene kavuşturulması gereği ve önemi 
belirtilmiştir. En kısa sürede, bu yasanın 
çıkarılmasına çalışılacağı inancındayız. 
Bu yasa ile, görev verilecek meslek men
suplarının, bütçe gelirlerinde, gerekli ar
tışı temin edeceklerini ve bütçe içerisin
deki açıkların, gitgide kapanan bir düze
ye geleceği ümidindeyiz. 

Vergi gelirleri ve vergi dışı normal ge
lirlerin tahakkuk ve tahsilinde emeği ge
çenlere teşekkürü bir borç biliyorum. Kıy
metli Maliye ve Gümrük Bakanlığı men-
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suplarının, hizmetlerini takdir etmemek 
mümkün değildir. Başta Sayın Bakan ol
mak üzere, bakanlığın bütün mensupları
na, bağlı kuruluşların, yönetici ve perso
neline, huzurunuzda teşekkür eder, gelir 
bütçesinin, memleketimize, milletimize ha
yırlı olmasını diler, hepinize en derin say
gılarımı sunarım. (ANAP sıralarından al-
kı#uı) 

'BA§KA'N — Teşekkür ederim Sayın 
Akkaya. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Vedat Alttın; buyurun efen
dim. 

SHP GRUBU ADINA VEDAT AL-
TUN (Kars) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 1988 yrlı gelir bütçesi hakkın
da, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
nun görüşlerini arz etmek üzere, huzur
larınızda bulunuyorum. Şahsım ve gru
bum adına, Genel Kurula saygılar suna
rım. 

Kamu harcamalarını karşılamak üze
re, genel bütçenin bir yanını oluşturan 
gelir bütçesini, büyük oranda vergi gelir
leri oluşturmaktadır! Malumlarınız oldu
ğu üzere, Anayasanın 73 üncü maddesi 
uyarınca, vergi yükü, malî güce göre, 
bir ödev olarak tanzim olunmuş, toplan
masında adaletlilik ve dengelilik esası be
nimsenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, gelir bütçesinin, 
ülke gerçeklerine uygun olup olmadığını, 
bu ilkeler çerçevesinde arz etmeye çalı
şacağım. 

Onbeş günden bu yana, Genel Kuru
lumuzda görüşülen gider bütçesinin ta
hakkuku, onların istenilen veya öngörü
len hedefe ulaşması, 'büyük ölçüde, gider 
bütçesinin yapısına ve gelir bütçeisin'in he
define bağlıdır. Gelir bütçesi, rasyonel 
tahmin esasına göre, belli hedeflerle tes
pit olunur. Eğer, gelir bütçesi hedefleri 

tutmazsa, gider bütçesinin de tahakkuku 
zorlaşır. Gelir bütçesi, bu bakımdan, ta
bir yerindeyse, bütçenin can damarıdır. 
Toplumun sosyoekonomik yapısıyla sıkı 
ilişkide olan gelir bütçesinin isabeti veya 
isabetsizliği, bu yapıyı, bazen bütçe yılı 
içinde, bazen de daha sonraki dönemler
de görülebilecek şekilde, büyük oranda 
etkiler. 

Bu sebeple, bütün gelirler, esas itiba
riyle bütçe yılının başlamasından önce 
tahmin ve hesap edilir. Muhtemel vergi 
gelirleriyle, tüm gelirler pratik şekilde ve 
özenle tahmin edilir. Bunun yanında, tah
min olunamayan değişmeler olursa, bu 
değişmeler de ek bütçe tahminleriyim dü
zeltilir. Erken genel seçim olması nede
niyle bütçenin bu dönem geç kalmış ol
ması da bu esası değiştirmez. 

(Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
devlet maliyesi, uzun vade temeline daya
nan ekonomik planda ve bu planlar 'için
de verilen yönlerde'ortaya konulmuş çe
şitli programlar için gerekli bütçe ödenek
lerini sağlamakta ve dengeli kalkınmanın 
temini amacıyla ülkenin gayri safi millî 
hâsılasını ayarlamakta önemli bir rol oy
nar., 

Kısa vadeli dalgalanmaları planda ön
ceden tespit etmek zorluk arz eder. Hal
buki, ekonominin kendisi bu dalgalanma
lardan kurtulamaz ve devlet programları 
da bunlardan ister istemez etkilenir. 

Uzun vadeli planlarda tespit edilen iyi 
dengeli ekonomik gayelerin, başarıların 
esnek bir ekonomik politikayla ahenkli 
olması çok önemlidir. Bu esnek politika 
katı ve mekanik olmamalı ve her an de
ğişebilir milletlerarası çerçeveye, memle
ketin gerçeklerine intibak ettirilmelidir. 

Bir hükümetin uzun vadeli ekonomik 
planları, o hükümetin temel, uzun vadeli 
politikalarını ve programlarını şematize 
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eder. Bu arada bütçe makamlarına ve 
"bakanlıklara da, kendi tercihlerini yapma 
'bakımından, ayrıca bir alan ayrılır, bir 
program serbestisi tanınır. 

Bugün devlet maliyesi, genel bütçe he
sabında genel hesabı formüle ediyor. Oy
sa 'ki, özel hesapta, yani fonlarda topla
nan meblağların harcanması bütçenin dı
şındadır. 

Beşinci Beş Yıllık Planın dördüncü yıl 
programının uygulandığı ülkemizde fon
larda toplanan paranın, kısa ve uzun va-
'deli ekonomik plan ve program hedefleri 
doğrultusunda, kullanılıp kullanılmadığı 
Meclis denetimiyle anlaşılamadığı için, 
bütçe uygulamasının da ekonomik plan 
ve program hedeflerine ne şekilde uydu
ğu anlaşılamamaktadır. Bir ulusun, eko
nomik plan ve programı, bütçe hedefle
rinin kaderi, kim olursa olsun, demok
ratik toplumlarda kişi tercihlerine bırakıl
mamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bugün ülkemizde uygulanan fonlar ve bu 
fonlarda toplanan paraların nasıl harcan
dığı hakkında kesin bilgimiz yoktur. Büt
çe harcamalarının en az 1/3'ünü oluşturan 
bu meblağların da, genel bütçeyle birlik
te - altını çizerek söylüyorum - aynı esas
larla görüşülmesi gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ülkede sıkı para politikasının, doğru veya 
yanlış, uygulandığı bir dönemde bakıyo
ruz, Kamu Ortaklığı tdaresi açık piyasa 
işlemlerine girişiyor ve bu açık piyasa iş
lemlerinde kullanılmak üzere 5 milyar 
Türk Lirasıyla bu piyasaya gireceğini açık
lıyor. Kredi sıkıntısı çeken bankalar pi
yasadan kiraladıkları devlet tahvilleri ma
rifetiyle Merkez Bankasının kapısına da
yanıp, bunları teminat göstermek sure
tiyle keza kredi temin ediyorlar. Bu uy
gulamalar ve bu tedbirsizlikler sıkı para 
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politikası değildir, olsa olsa politik baskı 
ve tercihlerin zorlamasıdır diyebiliriz. 

Para politikası tek elden idare olun-
mahdır. Para arzı veya darlığının çok iyi 
takip edilmesi suretiyle, ekonominin geliş
mesi içinde para musluklarının açılıp veya 
kısılması gerekir. Birkaç elden para do
laşımının takibi ve müdahalesi olumsuz 
sonuçları kaçınılmaz kılar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
para sirkülasyonu iyi takip olunup, ülke 
kalkınması hedefleri doğrultusunda gerek
li tedbirler alınmazsa bugün olduğu gibi, 
ekonomik denge bozulur, fiyatlar şişer, 
böylece enflasyona da bilecek yardım edil
miş olur. Fiyat istikrarı sağlanamazsa, fi
yat anarşisi ve millî gelir dağılımı bugün 
olduğu gibi, halk katmanlarının aleyhine 
gelişir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ekonomik büyüme ve kalkınma, plan ve 
programlar dahilinde dengeli olmalıdır. 
Yani, bu denge unsuru çok önemlidir ve 
gözden ırak tutulmaması gerekir. Aksi 
halde, sosyal patlamaların önüne geçile
mez. O zaman da, ülke yönetiminde göz
leri olan, antidemokratik güçlerin işi ko
laylaşır. Yani, plan, program ve kalkınma 
dengeli olursa, sosyal patlamalar olmaz 
ve antidemokratik uygulamalara da çanak 
tutulmamış olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
keza, para politikasındaki tutarsızlık, dış 
ödemeler dengesinin açık vermesi veya 
açığın büyümesi sonucunu da doğurur. 

Değerli milletvekilleri, kısaca iç borç
lanma meselesine de değinmek istiyorum. 
Geçmiş yıllarda, bu kürsüden iç borçlan
manın ileride kamu finansmanında ciddî 
sıkıntılar doğuracağına işaret edilmiş ve 
«Yüksek faizle borçlanmaya gidilmesi, 
gelecek yıllarda kamu finansmanını ciddî 
ölçüde zorlar» denmiştir. Görüyoruz ki, 
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bu sese kulak verilmemiş ve bugün bu 
durum ortaya çıkmıştır ve kamu finans
manında sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Gele
cek yıllarda ise, bu sıkıntılar daha da ar
tacaktır. Çünkü, borçlanma, artan yük 
ve faizle beraber karşımıza çıkacaktır. 
!Bugün, borç faizi olarak ödediğimiz ra
kamlar, yakın bir geçmişin gelir bütçe
sine eşittir. Hani dengeli kalkınma, den
geli büyüme? 

1980 yılı bütçesi için'de 4 trilyon lira 
anapara ve faiz borcu ödenmiştir. Bu
gün bu rakam, yani transfer harcamaları 
10 trilyon liradır. 1987 transfer harcama
ları, bütçenin yüzde 30'unu oluştururken, 
bugün transfer harcamaları bütçenin yüz
de 50'sini oluşturmaktadır. Bu durum ön-
lenemezse, gelecek yıllarda bütçe, borcu 
ödeyemez duruma gelecektir. İşbaşında 
olan Hükümetimiz, bu malî tercihlerine 
devam ettiği sürece, bu sonuç da kaçınıl
maz olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
yıllara göre toplam iç borçlanma rakam
larına baktığımız zaman; 1980 yılında 217 
milyar lira, 1981'de 100 milyar, 1982'de 
151 milyar, 1983'te -172 milyar, 1984'te 
669 milyar lira olan iç borçlanma, 1985'te 
1 trilyon 168 milyar, 198'6'da 2 trilyon 
194 milyar, 1987"de 3 trilyon 93 milyar 
lira olmuş ve iç borçlanma tutarı yaklaşık 
15 trilyon liraya yükselmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
'bu 'bütçe döneminde de iç borçlanmaya 
hız verilmesi kaçınılmazdır. Çünkü, büt
çe geldiği şekliyle 2,5 trilyonluk açığı 
muhafaza etmektedir. Bütçe hazırlıkların
da harcamalar düşük gösterilmekte, ge
lirler lise olduğundan yüksek gösterilmek
tedir. Bunun sonucu olarak da, yıl içeri
sinde büyük miktarlara varan ek ödenek
ler talep olunmakta, 'bu da mevcut bütçe 
açığını daha da büyütmektedir. 1988 büt
çesinde bu durum açıkça görülmektedir, 

Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; 
konsolide bütçe gelirleri içerisinde - ko
nuşmamın başında da değindiğim gibi -
en önemli payı vergi gelirleri oluşturmak
tadır. Asıl gelişme göstermesi beklenen 
vergi gelirleri, özellikle yönetim ve de
netime ilişkin olarak alınan önlemler so
nucunda her yıl daha yüksek bir oranda 
artış göstermiş, ancak yine de öngörülen 
hedeflerin gerisinde kalınmıştır, öngörü
len hedefler ve geçmiş yıllara ilişkin ger
çekleşen enflasyon rakamları ve tahminle 
gerçekleş'me karşılaştırıldığında, 1988 yı
lı bütçe yılı, ciddî ve etkin; farklı yönetim 
ve denetim öngörülmediğine göre, enflas
yon yılı olacaktır. Üstelik de, enflasyon, 
öngörülen hedefin katlarıyla gerçekleşe
cektir. Bütçe hedeflerinin tutması için ya 
geniş oranda enflasyonla bu hedef sağ
lanacak veya para basılacak ki, bu da 
sonuçta enflasyonu tahrik edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
gelir bütçesi samimî değildir. Örneğin; 
bütçe dönemi içinde geçmiş yıllara göre 
farklı tedbirler getirilmediği halde yüzde 
67 vergi geliri artışı beklenmektedir'. Oy
saki, 1988 Malî Yılı Bütçe Raporunun 10 
uncu sayfası incelendiğinde görüleceği 
üzere, vergi gelirlerinde 1986'da 1985 yı
lına göre düşme, keza 1987 yılında da 
1986 yılına göre düşme gözlendiği halde, 
1988 yılında 15 puanlık bir artışla yüzde 
67 gibi bir artış beklenmesinin gerçekçi 
ve samimî olduğu inancında değiliz. Ay
rıca, enflasyon hedefi yüzde 33 olarak 
öngörülmüş olmasına rağmen defiatör 
katsayısının 48 olması da bütçenin sami
miyetsizliğinin, dolaylı da olsa, bir diğer 
işaretidir, 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
kaldı ki, 1988 yılı ilk üç aylık Devlet İs
tatistik Enstitüsü raporlarındaki fiyat ar
tışları, bu yılki yıllık enflasyon hedefinin 
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dik üç ayda, yakalandığını belgelemekte
dir. Yıl sonu itibariyle bu rakamın rahat
lıkla yüzde 70'lerin üzerinde olacağı da 
açıktır, Daha 'bütçe yasalaşmadan enflas
yonla ilgili rakamların altüst olması, büt
çenin tüm rakamlarını da etkileyecek ve 
'bütçenin tüm rakamlarının değişmesine 
neden olacaktır. Bu durum da, bütçenin 
samimî ve gerçekçi olmadığının bir diğer 
kanıtıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bütçe gelirleri içinde vergi gelirleri yıl
lara göre düşerken, 'borçlanmanın, yani 
iç borçlanmanın payı da hızla artmakta
dır. 1982 yılında vergi gelirlerinin büt
çe gelirleri içindeki payı 84,7 iken, 'buna 
mukabil (borçlanmanın payı 3,5 idi. 1985 
yılında (bütçenin yüzde 69,19'unu vergi 
gelirleri oluştururken 'borçlanma payı 
12,2'ye yükselmiş; 1986 yılında vergi geli
ri payı 68'e düşmüş, borçlanma 22'ye çık
mış; 1987 yılında borçlanma payı 23'e 
yükselirken vergi gelirleri de yüzde 68'de 
kalmıştır. Yani herhalükârda borçlan
manın payı gelirler içinde hızla artmak
tadır. 1988 yılında 'bu oran daha da arta
caktır. 2,5 trilyon açıkla gelen bir bütçe
de aksini iddia etmek de zaten mümkün 
değildir. Sözlerimin başında da arz etti
ğim üzere bu durum, kamu kesiminin fi
nansmanını ciddî boyutlarda zorlayacak
tır. Kamu kesimine, yatırım ve harcama
ları içiin listenen meblağın yarısı verildiği 
(halde - dikkatinizi çekerim, kamu kesimi
nin bütçeden taleplerini dikkate alacak 
olursak, inceleyecek olursak verilenle is
tenen arasında yüzde 100'lük bir farklılık 
vardır - açığı olan bu Ibütçe yine de ger
çekçi değildir. 

Vergi gelirlerinde geçen yıla oranla 
öngörülen artış, yukarıda da söylediğim 
gibi, yüzde 67'dir; tüm gelir hedefindeki 
•artış ise, geçen yıla oranla yüzde 81,2'dir. 

Bu beklentinin gerçekleşmesi mümkün 
değildir. Polisle, jandarmayla, vefgiı de-
netmenleriyle esnafın üzerine gitmenin bi
le bu sonucu sağlayacağına inanmıyorum. 

Eğer, bir ülkede mutlu yaşayan bir 
avuç azınlığın vergi gelirlerine katılımını 
artıracak olursanız, istenilen hedef aşıla
cak şekilde elde olur. Tabî ki, bu da ter
cih meselesidir. Bu ülkenin vergi cenneti 
olduğunu söyleyen iş çevreleri kendi mut
lu yaşamlarını sürdürmek için, sanıyorum 
vergiye de katlanmaları gerekir; eğer ter
cihinizi bu yönde kullanır ve ciddî olarak 
vergi almak isterseniz tabiî. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
asgarî ücret alan bir işçinin ücretinden 
yüzde 25 oranında vergi alınır; buna kar
şın, kârları milyarlarla ifade olunan ver
gi mükellefinden de yüzde 50 oranında 
vergi alınır. Asgarî ücretiyle milyarlık kâr 
sağlayan mükellefin ödedği vergi arasın
daki yüzde 25'lik tranj adil bir vergilen
dirme olamaz; yani uygar dediğimiz ve 
kalkınmalarını hedeflediğimiz ülkelerde 
inceleme yapacak olursak, bu tranjın çok 
daha farklı olduğu ve ülkemizde uygula
nan gelir dilimlerinden çok daha farklı 
olduğu görülür. 

Hükümet, vasıtalı vergilerin payını ar
tırmak suretiyle vergi yükünü halkın üze
rine yıkmıştır. Tabiî ki Hükümetimiz, 
bugüne kadar olduğu gibi, bugünden son
ra da Gelir Vergisi tercihlerinde de, «Özel 
kesim yatırım yapacak ve büyüme arta
cak» şeklindeki hesabı yanlışa çıkmış ge
rekçesiyle büyük gelir gruplarını koruya
caktır. Anayasanın emredici hükmü olan 
73 üncü maddeyi, Hükümetimiz unutmuş 
görünüyor. Gayri safi millî haşlanın yüz
de 64'ünü alan kesimin ödediği vergiler, 
gayri safi millî hâsılanın yüzde 24'ünü 
alan kesimin ödediği vergiden daha dü-
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şü'ktür. Bu uygulama, hem Anayasanın 
ruhuna aykırı bir durum yaratmakta, hem 
de meseleyi vergilendirme adaletinden 
ırakaştırmaktadır. Bu arada halk katman
larından toplanan verginin de, krediler 
ve 'buna benzer primler marifetiyle ser
maye çevrelerine aktarılması da, bir an
lamda, sermaye çevresine kaynak aktarma 
olarak nitelenebilir. 

NA'BI POYRAZ (Ordu) — Buna sen 
de inanmıyorsun ya... 

VEDAT ALTUN (Devamla) — 
ANAP'ın Sayın Genel Başkanı ve Baş
bakan 'bu kürsüden, «tikelerimizden taviz 
vermeyeceğiz» defken, bu duruma işaret 
etmiş olmaktadır; ancak biz yine de du
rumu yalın haliyle Sayın Genel Kurulu
nuza arz edelim ve diyelim ki : Bugüne 
kadarki vergi uygulamalarınız, gerçekten 
halk katmanlarının gelirinin belli 'bir bö
lümünün vergiler marifetiyle toplanması 
ve egemen güçlere, sermaye çevrelerine 
kaynak aktarmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, bi
zim vergi sistemimizde ikli tür vergi -ya
ni, kaynak aktarmasının nasıl yapıldığı 
burada görülecektiır- vardır : Vasıtalı ver
giler, vasıtasız vergiler. Kurumlar Ver
gisi de, vasıtasız vergiler içinde mütalaa 
edilmek gerekir. Adaletli olan, gelir üze
rinden vasıtasız, direkt alınan vergiler
dir; çünkü1 mükellefin ekonomik gücüne, 
yani Anayasanın ülkelerine göre, ekono
mik güce göre alınan vergiler, gelir üze
rinden alınan vergilerdir. Vasıtalı vergiler 
ise, gelirin fonksiyonları sebebiyle harca
malar üzerinden alınan vergilerdir, Vası
talı vergiler, vergiye tabi tutulan insanın 
ekonomik gücünü dikkate almadığı için, 
gayri adil vergilerdir ve bu vergilerin pa
yı da son yıllarda hızla artmaktadır. Yıl
lara göre baktığımızda; 1982'de gelirden 
alınan vergi payı yüzde 52,1 iken, harca

malardan alınan vergi payı yüzde 31,2; 
1986 yılında gelirden alınan vergi payı 
yüzde 48,3'e inmiş, harcamalardan alınan 
vergi payı ise yüzde 51,2'ye çıkmış; 1987' 
de gelirden alınan vergiı payı yüzde 50,9'da 
kalırken, harcamalardan alınan vergi payı 
da yüzde 47,5 olmuş. Bir taraftan Gelir 
Vergisi içinde maaş ve ücretlilerin ödedi
ği vergi payı yükselirken, diğer taraftan 
da gelir payı içinde vasıtalı vergilerin de 
artması, bu kesimin vergi yükünün ağır
laşmasına neden olmaktadır. Vergi yükü
nün bu şekilde maaş ve ücretlilere kay
dırılması, millî gelir dağılımını olumsuz 
yönde etkilemekte, maaş ve ücretlilerin 
yaşamını çekilmez hale getirirken, bunun 
yanında çok sözünü ettiğiniz ortadlireğin 
de belini kırmaktadır. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Su içme 
orucun bozulur., 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Biz 
doğuştan orucuz. 

Vergilendirme ilkeleri böylece ama
cından uzaklaştırılmış ve halik katmanla
rı aleyhine çevrilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
vergi alınsın da kimden alınırsa alınsın 
gibi bir düşünce ilkel bir düşüncedir, 
Verginin malî yönü kadar sosyal ve eko
nomik yönü de gözden ırak tutulmamalı
dır. Verginin kolay ye çabuk tahsil olu
nabilmesi, verginin dağıtımındaki adalet
lilik oranı ile doğru orantılıdır. Ülkemiz
de, vergilendirmeye esas gelir dilimleri sa
yısı dikkate alındığında, diğer ülkelerde-
kinin aksine dilim sayısının az olması bi
le kendi içinde başlıbaşına bir adaletsiz
lik örneğidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekillerÜ, 
vergilendirme, günün, koşulları iyi hesap 
edilerek tanzim olunmalı. Az kazanandan 
'az, çok kazanandan çok vergi alınmalı
dır. Ülkemizde uygulanan vergi oranları 
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yeniden gözden geçirilmelidir. Çünkü yıl
lardan 'beri uygulanan ekonomlik politi
kalar geniş halk katmanlarının malî gü
cünü ehemmiyeti derecede düşürmüş, 
buna karşın sermayenin belirli ellerde 
toplanmasını sağlamıştır. Sırf bu sebep
ten ötürü de vergi mevzuatının yeniden 
gözden geçirilmesi ve adilleştirilmesi ge
rekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
vergi idaresinin etkinliği ücretten alınan 
vergi ile harcamadan alınan vergi ile ver
gi tahsilatı ile ölçülemez, 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — 
Japonya da dolaylı vergilere kayıyor. 

BAŞKAN — Efendim, lütfea hatibe 
müdahale etmeydim. 

Devam ediniz. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Ver
gi tahsilatındaki, yukarıda arz ettiğim; 
yani gelirden ve harcamalardan alınan 
fasıllardaki vergi tahsilatı; bu fasıllara 
Miskin artışlar ile ithalden alınan Katma 
Değer Vergisi ve genel anlamdaki Kat
ma Değer Vergisi tahsilatı bir anlam ifa
de etmez. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye'de bugüne kadar yıllara göre 
vergi mükelleflerinin ancak yüzde 2 veya 
3'ünün denetimi yapılabilmiştir. Bu de
netimlerin, para dolaşımının yavaş oldu
ğu bölgelerde yapılması da bir anlam ifa
de etmez. Bu denetimlerin yüksek gelir 
dilimleıijlne ve para dolaşımının yoğun 
olduğu bölgelere kaydırılması hallinde; 
yani iş ve ticaret çevrelerine kaydırılma
sı halinde daha iyi sonuçlar alınacağı mu
hakkaktır. İhracatçı firmaların bugün 
ödediği vergi yüzde 10'u geçmemektedir. 
Bu da büyük oranda vergi muafiyetidir 
ki gayri adil bir durumdur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekillileri; 
Türkiye'de vergi kaçağını önlemenin 
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önemli bir. yolu da, üretimin kaynağına 
inmekle bulunabilir. Üretimi kaynakta 
tespit edemediğiniz sürece vergi kaçağını 
da yakalayamazsınız. Vergi toplamada 
samimî tedbir alınmadığı takdirde vergi 
kaçakları büyük boyutlara ulaşacaktır. 
Denetlenen mükelleflerin gelirden aldığı 
pay grupları içinde, gelire oranlı bir 
denetleme yapılması daha adil olur. 1 
milyarlık kârı vergilenen yüz mükellef 
yerine, mülyarlık iki mükellefin denetlen
mesinin daha iyi sonuçlar vereceği inan
cındayım, Eskiden ender de olsa görüle- ı 
bilen türedi zenginlerin sayısı son birkaç 
yıid'r hızla artmıştır. Daha dün işletme
sinin finans sorununda darboğazda olan 
'kişinin vergi levhasında bir şey görün
mediği halde, altında fiyatı onlarca mil
yonla ifade edilen araçlara binmekte ve 
lüks harcamalar yapmaktadır. Maliyenin 
bunları takip etmesi gerekir. Bunlarla 
birlikte, hiçbir vergi mükellefi olmadığı 
halde, altında 125 milyon liralık Mer-
cede" bulunan kişiler de vardır. Bunlar 
hakkında ne düşünülüyor? Eğer, bun
lar hakkında bir şey düşünülmediği tak
dirde, bu ülkede vergi toplayamazsın ta
biî. 

Mevduat sertifikası ve hamiline yazılı 
sertifikaların olduğu ülkelerde, vergi ka
çağını denetlemek mümkün olmadığı gi
bi, bu müessesenin başka yolsuzlukları 
gizlemede büyük fonksiyonu olduğu için 
bu müesseselerden vazgeçilmelidir. 

Vergi kaçağının en önemli nedenle
rinden biri de, toplanan vergilerin sarf 
yerleridir. Bu çok önemlidir. Mükellef, 
verdiği vergilerin gereksiz ve lüks har
camalara gittiğini gördüğü zaman, vergi 
vermekten imtina eder. Bu sebeple, önce
likle bu tasarruf ilkelerinin vergi daire
lerinde uygulanmaya başlaması gerekir. 
Giderek tüm ülkede devlet hizmetlerin-
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deki harcamalar, en basitinden donatım 
harcamaları, sadelik, elverişlilik ve kul
lanılabilirlik niteliği göz önünde tutul
mak suretiyle yapılmalıdır, özellikle lüks 
harcamalardan kaçınılmalıdır. 

Mükellef, kendisinden alınan vergiler
le hatır işi bir kısım makamlar oluşturul
duğunu ve bu makamları dolduran kişi
lerin hiçbir şey üretmeden, yüksek maaş 
alıp devlet imkânlarından yararlandığını 
gördüğü zaman, vergilendirmenin aley
hine bir propagandayı bizzat yapmaya 
başlayacaktır ve «Benim verdiğim vergiy
le yönetim kurulu, danışma kurulu yük
sek ücret alıyorsa, lüks arabaya biniyor
sa ve hayalî ihracatçılara vergi iadesi 
veriiı'yorsa ben neden vergi vereyim, ver
gi vereceğim de hayra mı geçecek?» sek
ilinde serzenişlerde bulunur. Bu durum, 
gerçekte kamuoyunda yoğun bir şekilde 
yapılan bir antipropagandadır; bunun da 
gözden ırak tutulmaması gerekir, yani 
hayalî ihracatçılara vergi iadeleri verildi
ği sürece mükellef de bu propagandayı 
yapacaktır; lüzumsuz yere yönetim kuru
lu üyelerine yüksek miktarda maaşlar, 
huzur hakları ve ücretler verildiği takdir
de, mükellef bu propagandayı yapacak
tır. 'Bu durumu Genel Kurulun takdirine 
sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca vergile
rin sayıca çok ve karışık olması, sık sık 
değiştirilmesi, halikı vergilerden soğuttu
ğu gibi, zaman zaman vergi idaresii yet
kililerinin de içinden çıkamayacakları du
rumlar yaratmakta ve bu durum perso
neli de bıktırmaktadır. 

Kanun tekniğine uygun olmayan ka
nunların uygulamadaki güçlükleri ve an
laşmazlıkların zaman zaman Bakanlıktan 
ve Gelirler Genel Müdürlüğünden sorul
duğu ve aynı yasa maddesiyle ilgili farklı 

yerlerde, farklı şekilde uygulama yapıl
dığı da sayın Bakanlık yetkililerinin ve 
bürokrasinin malumlarıdır. 

Alelacele vergi yasaları çıkarma ye- -
rine, daha önceleri yapıldığı ve çok iyi 
sonuçlar alındığı anlaşılan, hatta ANAP 
hükümetleri «Vergileri iyileştiriyoruzi» 
derken, bu kurulların üretiminden büyük 
oranda istifade ettiği ve devamlı çalı
şan, konunun uzmanlarından kurulu Ver
gi Reform Komisyonunun yeniden kurul
ması, Anayasa ve vergilendirme ilkeleri 
doğrultusunda bu komisyonun sürekli 
çalışmasının sağlanması gerekir. Her tür
lü değişiklik önerilerini, ekonomik güce 
ve adalet esasına göre bu komisyonca 
hazırlanmalı, kararnamelerle vergi tan
zim olunmamalı. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Yapaca
ğız, yapacağız; hepsini yapacağız. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — in
şallah. 

Vergi yasalarının işlemeyen hükümle
ri ayıklanmalı, netleştirilmeli ve anlaşı
lır bir teknikle yazılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilılçri; 
yeni vergi ihdas etmektense, mevcut ver
gilerin tahsilline özen gösterilmesi, daha 
doğru olur. 

Vergi kaçağının önlenmesi bakımın
dan vesika düzeninin de yerleştirilmesi, 
vergiye tabi olsun olmasın, vesikanın 
mutlaka alınıp verilmesinin sağlanması 
gerekir. 

Vergi! denetim elemanlarının sayıca 
çoğaltılması yanında, eğitimine ağırlık 
verilmeli ve milyarlık işletmeleri ve vergi 
kaçakçılıklarını denetleyen bu insanların 
maddî yönden tatmin edilmelerinin sağ
lanması gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
maliye müfettişleri., hesap uzmanları ve 
gelirler kontrolörlerinin durumlarının 
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iyileştirilmesi suretiyle, bilgi ve birikim
lerinin devlet hizmetinde kalmasının sağ-
ilanması amaçlanmalıdır. 

NABÎ POYRAZ (Ordu) — Bu güzel 
işte, bu doğru. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Sayın 
Poyraz, bizim her zaman olumsuz şey 
söylediğimizi söylemiyorsunuz sanıyo
rum? 

NABÎ POYRAZ (Ordu) — Ondan 
şüphe yök. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Ma
lumlarınız ise, bu birimlerde çalışan ni
telikli elemanlar sürekli ya özel teşeb
büsle kaymakta veya özel müşavirlik hiz
metlerini tercih etmektedirler. Tabiî kî, 
bu da ekonomik koşullarının iyi olma-
masındandır. inanıyorum ki, özel kesim
de kendisine sunulan olanağın yarısı ka
dar olanak devlet kesiminde sunulsa, bu 
insanlar devlet hizmetini tercih ederler. 
1 500 - 2 000 vergi denetim elemanıyla 
milyonlarca vergi mükellefinin vergi de
netimi gereği gibi sağlanamayacağı gibi, 
bu denetim elemanlarının daha ziyade 
hangi gelir dilimlerini denetlediği de 
önemlidir. Eğer, denetleme elemanları, 
denetimde çeşitli baskılara maruz kalı
yorsa, denetimden istenen amaç elde olu
namaz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımız 
açıklamışlar; «Vergi denetimleri sıklaştı
rılacak ve daha önce küçük işletmeler ve 
vergi mükelleflerini denetliyorduk, şim
di kaynağa ineceğiz» şeklinde. Kaynağa 
inme, bizim de vergi denetiminde yön
temimiz olduğu için, takdirle karşılıyor 
ve d'kkatle izliyoruz. 

Eğer, vergi denetmeni politik nüfuz 
sahibi kişiyi denetliyemiyorsa, bu husus
ta kendisine manevî bir baskı varsa, bun
dan üst gelir dilimlerinin büyük ekseri

yetinin denetlenemediği sonucunu çıkaf-
mak gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Katma Değer Vergisi netleştirilmeli ve 
adil hale dönüştürülmelidir. Millî gelir 
dağılımına olumsuz etkisi olabilecek em
tiadan alınan verginin buna göre tespiti 
yapılıp, yeniden değerlendirmeye tabi tu
tulması gerekir. Vergi adaletinin sağlan
ması bakımından da zorunludur. Anaya
sanın ilkesi. 

Vergi inceleme istatistikleri göster
mektedir ki, vergi kaçağı toplam vergi 
gelirinin en az yüzde 50'sıi düzeyindedir. 
Bu durumda, kamu finansmanınım karşı
lanması için, Hükümeti kazanca dayan
mayan vasıtalı vergiler ve zamlara zorla
maktadır. Oysaki, denetleme ciddî şekil
de yapılırsa, sanıyorum ki; iç borçlan
maya gerek kalmadan veya iç borçlan
manın düzeyi azalmak suretiyle belirli 
•bir oranda vergi gelMerinde artma sağ
lanabilir. 

'Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
dış borçlanmaya gelince; 1984 yıllında 21,3 
milyar dolar olan dış 'borcumuz, 1985 yı
lında 25,4 milyar dolara, 1986 yılında 29 
milyar dolara, 1987 yılında ise, Hükü
mete göre 40 milyar dolara, kredi çevre
lerine göre ise 44 milyar dolara yüksel-
miştiir.! 

Kısa vadeli dış borçlar da oran: iti
bariyle artmıştır. Yakın zamanda öde
meler dengesi, zaman içinde dış borç
ların gelişen ihracat hedefiyle kapatıla
cağı söylenmektedir, öngörülen ihracat 
hedefi gayri safi millî hâsılaya oranla 
çok yüksektir. Öngörülen ihracat hedefi 
belki zorlanmak suretiyle tutturulabilir. 
Ancak, bu hedef gayri safi millî hâsılaya 
oranla çolk yüksek olduğu için, toplumun 
ekonomik dengesinde olumsuzluk yara
tacaktır, dengeyi bozacaktır; çünkü dhıra-
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çatın zorlanması suretiyle iç piyasada 
oluşacak mal1 kıtlığı (Malumlarınız üze
ne, pamukta olduğu gibi) arz-talep den
gesini bozacak, bu durum da yeni so
runlar yaratacaktır. Hatta, ihracat hedefi 
o kadar büyüktür ki, zaman zaman öv
güyle bahsettiğimiz Güney Kore'nin ihra
cat hedefinden çok daha büyüktür. 

İhracat hedefinde önemli olan üreti
min de artmasıdır. Üretim artmryorsa ve 
yatırımlar desteklenmiyorsa, bu politika, 
yani ihracat politikası kısa bir süre son
ra iflas eder, iflası kaçınılmaz olur; bu
gün olduğu gibi.; 

Yatırını Me üretimi desteklenmeyen ih
racat artışı sürekli olamaz ve devam da 
©demez. Dört yıllık iktidarınız dönemin
de önemli hiçbir yatırım' yapılmadığı dik
katlerden kaçmamaktadır. Sayın hükümet 
yetkilileri de, zaman zaman «Beklenen ol
madı» şeklinde zımnen' bu meseleyi kabul 
etmektedirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
üstüne üstlük, ihracatımızın bir bölümü
nü, Sayın Başbakanın da kabul ettiği gi
bi, hayalî ihracat oluşturmaktadır. Haya
lî ihracat geliri dövizler ise, Tahtakale 
piyasasından toplanan dövizlerin ıresmi-
leştirilmesii, üstelik primle ödüllendirilme
si ve 'bunun bir kısmının da yurt dışında 
resmileştirilmesinden başka bir anlam' 
ifade etmiyor. Yani, «İhracat sebebiyle 
döviz geliyor» şeklindeki bir düşünceye 
katılmıyoruz. Hayalî ihracatçı, Tahtaka-
le piyasasından topladığı dövizi yurt dı
şına çıkarıyor veya yurt dışında döviz 
mübadelesi yapıyor belirli kişilerle yahut 
kara para sahipleriyle; ondan sonra geli-
yor, prim alıyor; bir kısmı yurt dışında 
kalıyor, harcama hakkı doğuyor. En ba
sitinden, yurt dışında tutabileceği kada
rını yurt dışına götürmek suretiyle, belli 
bir döviz kaybına neden oluyor. 

Malumunuz, gazetelerden «Kalkan' 
dan oto yedek parçası ihraç edildiği» şek
linde haberler duymuştuk. İhracat hac
mine bakıyoruz; Türkiye'de tüm fabri
kaların, tüm oto yedek parça imalatçıla
rının, imalat sektörünün ürettiği malın, 
bir yıllık değil, birkaç yıllık kapasitesin
den fazla. 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Yorma 
kendini, 

VEDAT AUTUN (Devamla) — Ya
ni, «Devam edecektir» diyor Sayın Poy
raz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
biraz da dış kredi ve borçlanana itibarı
mıza değinmek istiyorum : 

Yakın bir geçmişte övgü dle bahsedi
len borçlanma, bugün gerçekten uluslar
arası onurumuzu tehdit ediyor^ 17.4.1988 
tarihli gazetelerde, Uluslararası Para Fo
nu Başkanı Mr. Michel, Devlet Bakanı 
Yusuf özal ile görüştükten sonra, «Tür
kiye, sınıfın başarılı öğrencilerinden, hat
ta başarılı öğrencilerinden de iyi» dedi ve 
ekledi «Enflasyondan da kaygılı olmak 
gerekir.» Nitekim, Sayın özal da kaygılı 
olduklarım belirttiler., 

Olmaz, kabul edemiyorum arkadaş
lar; değerli milletvekilleri, kabul' etmek 
mümkün değildir..-. İşine geldiği zaman 
Türk Milletinin geçmişi ile övünen «Biz 
Viyana kapılarında kılıç sallamış bir mil
letin mirasçılarıyız» diyenler, şimdi IMF 
Başkanının kapısında öğrenci olamazlar; 
kabul edemiyorum arkadaşlar; benim 
ulusal) onurum bu meseleyi kabul ede
miyor. 

. «Allaha şükür, iktidara geldikten son
ra dış itibarımız arttı. Bize borç vermek 
için adeta yarışıyorlar» diyen zihniyete 
soruyorum : (Sizin onu da kabul etme
yeceğinizi sanıyorum) itibarımız bu mu? 
Bizim itibarlınız bu olamaz. Bir IMF 
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Başkanı, Türk Ulusunu, Türk Devletini, 
Türk Hükümetini bir öğrenciye benze te-
mez; «Teşbihte hata olmaz» cümlesi doğ
rultusunda bile kabul edilemez. 

'Sayın Başkan, değerli millet vekilleri; 
Sayın Başbakan bilsinler ki, Türk halkı, 
bu şekil ve düşünceyle sağlanan itibarın, 
ülkemizi her geçen gün biraz daha bata
ğın içine soktuğunu ve ulusal onurumuzu 
zedelediğini biliyor. Dahası; Türk halkı, 
bu itibarın faturasının gelecek yıllarda 
katmerli ve ağır bir şekilde devam ede
ceğini de biliyor.; 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Başbakanın dış borçlanma itibarı, 
maalesef bankerlik kuruluşlarına kadar 
indi. Dünya standartlarının üzerinde faiz 
ve komisyon ödemek suretiyle alınan dış 
borçlar itibar göstergesi olamaz; olsa ol
sa batık bir şirketin son çırpınışının bir 
göstergesi olabilir. 

Şimdi Sayın Başbakana bir şey sailık 
vermek isterim : Sayın Başbakan, sinei 
millete dönüp, «Benim, dış borç politi
kam yanlış çıktı; nasıl1 olsa ürettiğiniz pa
muk, fındık, tütün, et, mercimek, naren
ciye ve üzüm İçeride de uyguladığımız 
tarım politikamız sebebiyle.para etmiyor. 
Birkaç yıllık üretiminizi devete verin, ben, 

'dış borçlarımıza karşılık 'bunları vereyim, 
devletimizi bir öğrenciye benzeten IMF 
Başkanının ulusal onurumuza dil uzatma
sını önleyeyim» derse; inanıyorum ki, 
Türk halkı ulusal onuru söz konusu ol-* 
duğu zaman geçmişte olduğu gibi, bu me
selede de 'birleşecek ve aç kalma pahası
na da olsa, birkaç yıllık ürününü Sayın 
Özal'a, dış borçlara karşılık hediye ede
cektir Sayın Başkan ve değerli milletve
killeri. 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — De
de Korkut hikâyesi mi anlatıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Ağaoğlu, lütfen 
müdahale etmeyin efendim. 
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Devam ediniz Sayın Altun. 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Sa

yın Ağaoğlu haklı buyuruyorlar. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

son zamanlarda birkısım uygulamalar De
de Korkut hikâyelerini andırır oldu; yani 
otoyol yapıyor, halktan para alıyor; efen
dim köprü yapıyor, halktan para alıyor. 
Dede Korkut'un hikâyelerinde de geçer : 
Deli Dumrut köprü yapmış, geçenden 10 
akçe, geçmeyenden 20 akçe almış; bugün 
ona döndü. Sayın milletvekilli de haklıdır, 
benim konuşmalarımı Dede Korkut'un 
hikâyeler ine benzetti. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
vergi 'adaletini ehemmiyetli derecede et
kilediği için biraz da KİT zamlarına de
ğineceğim. 

!KİT ürünlerine yapılan zamlar da va
sıtalı vergilerdir ve esas olan, bu kuru
luşların, verimliliklerinden kâr etmiş ol
malarıdır. 

Hükümetiniz döneminde bu kuruluş
larınız için bazı tedbirler önerildiği söy-
lenmişse de, alınan tedbirler sonucu bu 
kuruluşların verimlilik kazandığı söylene
mez, «Fiyat ayarlaması yapmak suretiyle 
piyasa koşullarına uyarak artış yap, satış 
yap» şeklindeki bir tavsiye ile kâr edil
miş olması, verimlilik kazanmak değildir. 

KİT'lerin ürün alımları genellikle re
kabet koşullarından yoksundur; et, süt, 
üzüm, pamuk, hububat gibi alımların 
hepsi piyasada oMdî şekilde rekabet ko
şullarından yoksundur; ancak, satışları 
piyasa koşullarına uyduruluyorsa, bu da, 
zam ve vasıtalı vergi demektir. 

Bu arada, Hükümet, KİT'leri ekono
minin kamburları olarak nitelemektedir; 
oysa ki, kambur olarak nitelendirdiği bu 
kuruluşları bir taraftan satarken, sattığı 
kuruluşa DPT tarafından teşvik vermekte, 
hatta kredilendirmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
yakinen bildiğimi ve seçim bölgem olması 
hasebiyle KİT'lerin; özelleştirilmesi veya 
bu kamburun elden çıkarılması cümlesine 
iki örnek sunmak istiyorum izninizle : 

Kars Süt Fabrikası, 30 adet lojmanı 
olan ve Türkiye'deki fabrikalara oranla 
yüksek kapasiteli biır süttozu fabrikası 
olup, lojmanlarının kirasını bite karşıla
mayacak bir kira bedelliyle Taeiroğlu'nun 
yan kuruluşu olan PEYSAN'ıa kiralandı. 
Kiralayan şirkete teşvik kredisi verildi, 
bununla da Ikalınmayıp geçenlerde KIT 
Komisyonunda Süt Kurumunun denetlen-
rnesiyle ilgili görüşme tutanaklarında ol
duğu gibi, Süt Kurumunun yüzde 15 ora
nında; yani 120 milyon lira ile anılan 
şirkete ortak olması yönünde olumlu ka
rar aldı ve Başbakanlığa bildirildi; sonu
cunun ne olacağı Başbakanın -takdirleri 
dahilindedir. Bu mantığın izahı mümkün 
değildir, bir taraftan verimli olmadığı 
için satıyorsun, öbür taraftan kredi ve
riyorsun ve üstelik de ortak oluyorsun. 
Ortaklığın da, kuruluşta hiçbir karara 
müessir olamayacak derecede bir ortaklık; 
yüzde 15 gibi cüzi bir rakam; ama kam
bur olan Süt Kurumu için önemli bir 
para 120 milyon liira. 

Keza, Kars - İğdır pamuklu dokuma 
sanayi satıldı; teşvik ve kredi ile ödül
lendirildi. Yani -bu ünite bir kamburdu, 
zararlıydı da niye teşvik verdiniz, niye 
kredi verdiniz, niye 4 milyar lirayla ka
mu idaresini ortak ettiniz? Bu tercihin 
altında başka tercihler aramak zorunda 
kalıyoruz, başka tercihleri düşünmek du
rumunda kalıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
oysa KİT'lerin 'amacı çok önemlidir; üre
tici ve tüketiciye destek olmaktır, yani 
bu amaçla kurulmuştur, KİT'ler hu zih
niyetle oluşturuldu, onları piyasaya tüc-
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car olarak salmak için oluşturmadı. KİT' 
leri bu amaç doğrultusunda sürdürmek 
zorundayız ve bunları ekonominin kam
burları olarak da nitelendirenleyiz. Ve-; 
rimlilik ülkeleri doğrultusunda çalıştırırız; 
ancak, hu amaca uygun olarak faaliyet
lerini sürdürmesine de azamî dikkat gös
teririz. 

Kars Süt Fabrikası, Kars süt hayvan
cılığına iyi veya kötü 'bir piyasa oluş
turup destek oluşturuyordu. Bugün, Ta-
ciroğlu firması Kars sütçülüğüne ne hiz
mette bulunuyor? Mümkün olan az ve 
mümkün oılan düşük ücretle Kars süt 
üreticisinin ©ünden sütünü almaya çalışı
yor. Ticaretin kuralı da hu değil mi ar-
akdaşlar? -Bunu yapıyor Taciroğlu. Oy
saki, kamu kuruiuşlaH cümlesinden olan 
Kars Süt Fabrikası amacı doğrultusunda 
çalıştırılmış olsaydı, yani kâr amacı güt* 
meden, üreticiye destek olunmuş olsaydı, 
Kars'ta süt piyasasının oluşmasınla olum
lu katkıları olacaktı, 

Verimli değildir diye, İyi hesap - ki
tap yapmadan bu kuruluşların haraç -
mezat elden çıkarılması anlayışla karşı
lanamaz. Kars Süt Fabrikasında -- arka
daşlar dikkatinizi çekerim - 130 işçi ça
lışıyordu. Kiralayan firma ben bu üni
teyi 30 işçiyle teslim alırım dedi ve biz 
işçilerin 100 adedini başka fabrikaHara 
kaydırıp, 30 işçi ile fabrikayı firmaya 
teslim ettik. Kiralayan PEYSAN şirketi 
bu üniteyi -Süt Endüstrisi Kurumu Ge
nel Müdürünün de Komisyonda izah et
tiği gibi- 30 veya 40 işçiyle, daha önce 
130 işçinin çalıştığı dönemdeki kapasite
nin 2 katıyla çalıştırıyor. O zaman dü
şünmemiz lazım, KİT'ler mi ekonomiye 
kambur, yoksa biz yöneticiler mi KİT' 
lere kambur? Bunu düşünmemiz gerekir. 

Gizli işsizliği absorbe etmek için KİT' 
lere eş, dost, akrabayı doldurdukça dol-
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duracağız, işsizleri istihdam etmek için 
yeni iş alanlıarı yaratmayacağız ve sonra 
da KİT'ler zarar ediyor, ekonomiye kam
bur oluyor diye bağıracağız. Bu zihniyet 
anlayışla karşılanamaz değerli arkadaşla
rım. Sayın Hükümet, bu özelleştirme hu
susundaki kararını -ıkamu oyundaki ser
zenişleri de dikkat» alarak ciddî bir şe
kilde gözden geçkımelidir. 

Sözlerimi bitirmeden önce, kamu ma
liyesi, bütçe yönetimi ve vergilendirme 
politikasının nasıl olması gerektiği hu
susunda da 'bazı önerilerim olacaktır. 
Türkiye'de, planlı kalkınıma ve sanayi
leşme sürecinde ekonominin yönlendiril
mesinde en etkin 'araçlardan bini de ka
mu maliyesldir. Kamu malyesi, planlı 
kalkınmada sanayileşmeyi ve ekonomi
nin yönlendirilmesini elinde tutar. Kamu 
maliyesinin etkin sonuçlar verebilmesi 
bakımından, bütçe, Hazine, KİT'ler, fon
lar, parasal yönetim işlevini, tümü 'bir
likte, bilr bütün içinde ele alınmalı ve 
yönetilmelli1; yani değerli millötvekileri, 
kamu maliyesinin etkinliğinin olabilmesi 
içim, parasal işlevi olan, parasal tasarruf 
imkânı olan tüm olanakların birlikte de-
ğerlendirillmesf, birlikte planlanması to
zum. Aksi halde, olumsuz etkiler yapar. 

Demokratik yasama organları, 'gelir 
ve giderleri denetlemeli ve yasasız vergi 
alınmamalı. Gasp ©dilen bütçe hakkı iade 
edilmeli. (Devtetin ve kamu yönetimleri
min topladığı her ıgeliır, bir yasama or
ganı kararına dayanmalı ve 'tüm harca
malar yasama organının denetimi altın
da ahnmalııdır. 

Türkiye ıBüyük Millet Meclisi, para
sal 'denetimini çağdaş demokrasilerde 
olduğu gibi, etkili bir Sayıştay'ın dene-
timitne dayalı olarak yapma'lı. 'Kamu ma
liyesi ve kamunun ekonomik yönetimi, 
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bugünkü dağınık yapısından kurtarıl
malı; sağlıklı, dengeli ve hızlü -ibir kal
kınma için plan disiplini ve ilkeleriyle 
uyumlu, sosyal harcamalara önem ve
ren, yatırımcı mitelliği ağırlıkta olan; sağ
lam gelir kaynaklarına dayak, ekonomik 
olarak sağladığı kaynakları en etkin bir 
hiçimde fculla'na'bilen bir kamu maliyesi 
yönetimi kurulmalı. 

Sanayileşmeyi ve hızlı kalkınmayı 
gerçekleştirmek aımacıylıa, sermaye biri
kimimin sağllammasında iç tasarrufların 
yatırımlara yöneltlimesimde; yaptırılan 
tasarruflarım yatırımlara yöneltilmesin
de ve sosyal adaletim sağlanmasında dev
letin sosyal işlevini yerime getirebilmesi 
için, yeterlü ve adil ibir vergilendirme 
politikası uygulanmalıda"; yani adil olun
ması lazım, dengeli olunması lazım. 

Kalkınma, yalnızca büyüme ve üre
tim artışı olarak görülmemeli; kalkın
manın külifet ve nimetlerinin de topluma 
adil ve dengeli dağıtımı da gözetillmeli. 

iSaym Başkam, değerli milletvekillileri; 
özellikle 1980'li yıllardan sonra yapılan 
düzenlemelerle Türkiye, üst gelir grup
ları için vergi cenneti, a'lt gelir (grupları 
iç'n bir cehennem halime dönüşmüştür. 
Günümüzde hem kazancın kaynağı, hem 
de tutan yönünden vergilenme adil ol
maktan çok uzaklaşmıştır. Vergi ada
letine, bütün dünyada titizlikle uyulan 
emek kaynaklı gelirlerin 'daha az, serma
ye kaynaklı gelirlerim daha çok vergilen
dirmesi ilkesi benimsenmeli, 

Hayat standardı esası yumuşatılmaü 
ve gerçekten ben kazanamıyorum diyor
sa ibir ihsan, bir işletme, bir mükellef, 
buna kazanamadığımın ispatımı yermeliyiz. 
Mesleğimden bilirim, yeni avukatlığa 
başlayan bir insanım, hayat standardımın 
öngördüğü oranda gelir elde etmesi çok 
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zordur ve çok spekülasyonu da yapı
yor. İçinden ıgelımişiım, 13 yıllımı oraya 
vermilşim. Mesleğe ilk başladığım gün ille 
o günkü ekonomik koşulları da mukaye
se ediyorum; çok zordur. En azından is
pat hakkının tanınması talimdir. 

Sözlerimin başında da arz ettiğim 
üzere, uygulanan ekonomik politika, 
parayı, zenginlikleri, varlıkları belirli yer
lere transfer etti. Bundan sonra, vergi 
'tarifesi buna göre yeniden düzenlenımıe-
lidir„ı Taban ve tavan düşürüllmeliidir. Ta
ban düşürülmeli, tavan yükseltilmelidir; 
yani asgarî ücretlinin yaşam biçimimi 
piyasa koşullarını bugün hepimiz görü
yoruz. Bu koşullarda bu insanları daha 
fazla sıkmanın anlamı yok; mutlaka is
yan mı ettirelim, ımutlaka anarşi mi 
çıksın, anarşiden birileri mi istifade et
sin Biz, demokratik yönetimi beniımse-
miş 'bir milletiz, hepimiz elbiriliğitylie bu 
meseleye sahip çıkalım. Bu insanlarımı
zın durumunu iyileştıireliım. Hodri mey
dan; biz, muhalefet olarak yardımcıyız 
ve yardıma hazırız. 

Kurumlar vergilsi, üretimi artıracak 
ve sanayiyi özendirecek bir biçimde ye
niden düzenlenmelidir. Kataa Değer Ver
gisi sosyal adaleti sağlamak, üretim ve 
tüketimi planlamak ve vergi denetim ara
cı olarak kullanılmak amacıyla yeniden 
tanzim olunmalıdır. Tarımsal üreticimi
zin kullandığı temel tarımsal girdilerde, 
vergilendirme nispeti düşürülmelidir., Do
laylı vergilerin payı düşürülmeli ve top
lam vergi gelirleri içinde adil1 bir 'yapıya 
kavuşturulmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım, böylece devlet bütçesinde 
vergi gelirlerinin yükü adil' olarak dağı
tılmış olur. 

Grubum adına yaptığım konuşmamı 
ve eleştirileri sunduktan sonra, bu büt

çenin hazırlanmasında, inanıyorum ki, 
zorlamalar, baskılar ve «Harcamaya gö
re geliri yükselt» şeklindeki telkinler so
nucu, inanmadıkları hailde bu rakamları, 
bu bütçeye yerleştiren Maliye ve Güm
rük Bakanlığının bütçeyi hazırlayan de
ğerli personeline sabır ve metanet dili
yor, emeklerinden ötürü teşekkür ediyo
rum. Genel (Kurulunuza şahsım ve gru
bum adına tekrar saygılar sunuyorum 
arkadaşlar. IftSHiP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Alltum. 

Doğru Yoll Partisi Grubu adına, Sa
yın Abdullah Aykon Doğan,- buyurun 
efendim. 

DYP GRUBU ADINA ABDULLAH 
AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Doğru Yol Partisi Grubunun, gelir büt
çesi üzerindeki görüşlerini! açıklamak üze
re huzurlarınızda bulunuyorum. Sözleri
min başında hepinizi saygıyla selamla
rım. 

Devlet bütçeleri, maliye politikasının 
aynasıdır. Bir yıllık maliye politikasının 
yönünü ve çerçevesini çizer. Maliye po
litikası, bir taraftan devlet gelirleriyle, 
diğê " taraftan devlet harcamalarıyla, eko
nomi politikasının en etkin ve en önemli 
aracıdır. 

1980 yılından bu yana, memleketi
mizde yüksek bir enflasyon yaşanmak
tadır. özellikle yüksek enflasyon 1982' 
lerd1? aşağılara çekilmişken, 1984'ten son
ra hızlanmış ve 1987 yılı sonunda yüzde 
50'lerin üzerine çıkmıştır. 1987 yılında 
yüzde 60'lara doğru tırmanan fiyat ar
tışları bir taraftan milleti, fakir fuka
rayı tüketmiş, öbür taraftan da bugün 
tartıştığımız gelir bütçenin ve tümüyle 
devlet bütçesinin içten içe, içini tüket-

~ 622 — 



T. B. M. M. B : 59 19 . 4 . 1988 O : 1 

mistir. 1988 yılının - bugün - nisan ayın
da tartıştığımız devlet bütçesi, gelirlerfiy-
le, harcamalarıyla, ekonomi politikasının 
etkin bir aracı olmaktan uzak; gerçek bir 
ifadeyle enflasyon tarafından tüketilmiş, 
içi boşaltılmış bir bütçedir. 

1988 yılında, bugün Türk ekonomisi
ne hâkim olan, Sayın Özal'ın, Sayın 
ANAP hükümetinin ekonomi politikası 
değildir, değerli arkadaşlarım, bugün 
Türk ekonomisine hâkim olan ve Türk 
ekonomisini yönlendiren, onun istikame
tini tayin eden, pahalılıktır. Hükümet ön
ce pahalılığa yenik düşmüş ve bunun fa
turasını bugün millete çıkarmıştır. 

»1988 yılının dört ayında, ANAP hü-
'kümetinin yaptığı ortadadır. Dört ayında 
ne olmuştur; yatırım hamlesi büyük öl
çüde durmuştur. 1988 yılının ilk dört 
ayında devlet, ihale ettiği yatırımlardan 
vazgeçebilmeleri için müteahhitlere iha
leden vazgeçme hakkı tanımış ve bunun 
için kararname çıkarılmıştır. Hükümet, 
ne yapmıştır; hükümet, işsizliğin artışına 
1988 yılında çare getiremediğini, getire
meyeceğini bu kararnameyle ve bu büt
çeyle beyan etmiştir. Her yıl nüfusunun 
1 milyonu, iş isteyen insanının da 500 
bini aştığı Türkiye'de, 1988 yılı konsoli
de bütçesinde yatırımlara ayrılan pay 
yüzde 16 civarında kalmıştır. 

1988 yılının dört ayında hükümetin 
vatandaştan istediği bir şey vardır : Hü
kümet, 1988 yılında daha çok vergi, da
ha çok fon, daha çok malî fedakârlık is
temektedir. 1987 yılının sonunda kamu
nun finansmanı için hükümet önce emis
yon kaynaklarına başvurmuştur. 1987 yı
lında milletin parası hükümet tarafından 
vergilerle değil, daha çök emisyonla uyur
ken alınmıştır. 1987 yılında 100 liralık 
kâğıt paranın 60 lirasını, ANAP hükü

meti, millet uyurken gece cebinden al-
mışti'i değerli arkadaşlarını. 

NABÎ POYRAZ (Ordu) — Oüddî 
mi? 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Bugünkü gelir politikası
nın temelinde yatan budur. 

Şimdi ise, hepinizin bidiği üzere, 
1988 yılının başında önce, aslında tasar
rufları teşvik kanunu değil, kamuya fi
nansman kanunu olan Tasarrufların Teş
vikine İlişkin Kanun çıkarılmış, onu 
hepinizin bildiği üzere, Eğitim, Gençlik 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin 
thdası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanununda Değişiktik Ya-
pıilmasına Dair Tasarının kanunlaştırıl
ması izlemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, burada vurgu
lamak istediğim bir husus var. 1984 yı
lından bu yana, ANAP hükümeti daha 
çok gelir (helezonuna düşmüştür. Kamu 
harcamalarını kısamamış, daha çök ge
lir, daha çok harcama, daha çok israf ve 
neticede; daha çok gelir gayretleri, daha 
çok gelir helezonuna düşmüştür. Kamu 
rak, hükümet, «Daha çok gelir bulma, 
daha çok gelir ihtirası» dediğimiz gelir 
helezonunun çarkı içine düşmüştür. 1988 
yılında huzurunuza getirilen bu bütçede 
de, aynı şekilde bu çarkın işlediğini, bir 
taraftan milleti, diğer taraftan da hükü
meti erittiğini görüyoruz. 

Değerli gelir bulma gayretleri, bir ta
raftan emisyonla, yani milletin parasını 
uyurken cebinden alma yöntemleri, ek 
vergi kanunları, yeni tasarruf kanunları
na ilaveten bugün, zamlarla devam edi
yor. Önce petrol ürünlerine zam yapıl
dı; gaza, mazota, fuel - oile 29 Kasım 
seçimlerinden bu yana yüzde 60 zam ya
pıldı. Hükümet, açıkça bunun az olduğu-
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nu da beyan etti. Anlaşılıyor ki, hükü
met zam tutkusunu henüz tatmin etmiş 
değil. Petrol zamlarını, çimento, demir -
çelik ürünleri zammı izlemiş; şimdi ise, 
Sümerbank ürünlerine yapılan ve fakir 
fukarayı etkileyen yüzde 30 ile yüzde 100 
arasında değişen zamları görüyoruz; SE
KA ürünlerine yapılan zamları görüyo
ruz. Eskiden beri bir tekerleme vardır : 
«Beze, tuza, gaza zam yapan hükümet
lerin akıbeti iyi değildir değerli arkadaş
larım. Bu kürsüden size haber veriyo
rum. 

SEKA ürünlerine yapılan zamların 
amacı, bir taraftan kamuya finans sağla
mak, bir taraftan da bizim bu kürsüde 
yaptığımız eleştirileri, sayfalarında yapan 
basını susturmak olarak değerlendiriyo
rum değerli l arkadaşlarım ve bunu da 
hükümet bakımından tehlikeli bir yol 
olarak görüyorum. Anlaşılıyor ki, önü
müzdeki günlerde, Devlet, KÎT ürünle
rine, belediye hizmetlerine ve kamu hiz
metlerine yeni zamlarla, yeni gelir ara
yışlarıyla bu zam kervanına devam ede
cektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu zam, ek 
vergiler ve emisyon iç finansmanımızın, 
kamu finansmanının içerideki yönü. Hü
kümet bakın dışarıda ne yapıyor?.. Bu
gün bu bütçe görüşülürken, ekonomiden 
sorumlu olan Devlet Bakanı Sayın Yusuf 
Özal'ı burada görmek isterdim; ama he
pinizin bildiği üzere, Sayın Yusuf Özal, 
1988 yı'lında ödenecek 7,3 milyar dolar
lık dış borcun anaparası ve faizinin öden
mesi için bugün yurt dışındadır. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Babanızdan tevarüs etti. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Bizden kalan borcu dün 
açıkladı; şimdi ona geleceğim. 
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Siz böyle gözünüzü kapayıp, başınızı 
kuma gömüp memleketin meselelerini 
1980 öncesinde aramaya devam ettikçe, 
ne bu memleketin meselelerine çare bu
lacaksınız, ne de doğru yolu bulacaksı
nız; hatta yapmaya devam edeceksiniz. 
(ANAP sıralarından «Doğru yol mu kal
dı?» sesleri, gürültüler) 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Bulacaksınız, bulacaksınız... 
Gazeteleri okuyunuz, arkadaşlarınızdan 
bulma gayretleri içinde olanları görüyo
ruz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Aç tavuk rüyasında darı görür
müş 

BAŞKAN — Efendim, müdahale et
meydim lütfen. 

Hiç gereksiz yere müdahale ediyorsu
nuz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Değerli arkadaşlarını, önce, 
devlet bütçesi gibi, önemli bir konu gö
rüşülürken ekonomiden sorumlu olan 
bakanınızı buraya getiriniz; 1980'le uğ
raşmayınız, 

Değerli arkadaşlarım, bugün Güney 
Amerika'da 7,3 milyar dolarlık borç bul
mak için dolaşan Sayın Özal'ın burada 
olmasını isterdim. 7,3 milyar dolar, 1988 
yılında 1 300 TL/dolar parkesini kabul 
edersek, 9,5 trilyon lira eder. 

Değerli arkadaşlarım, bu, Türk eko
nomisinin 1988 yılında dışarıya transfer 
etmek mecburiyetinde olduğu meblağdır, 
kaynaktır. Bunu dışarıya transfer ettik
ten sonra, sizin bu memleketteki fakire fu
karaya, işsize yapabileceğiniz hangi kay
nak kalmıştır? 

Değerli arkadaşlarım, mesele sadece 
bununla da bitmiyor. Türk ekonomisi 
eğer 1988 yılımda yeni dış borç bulamaz
sa, 9 5 trilyon kaynağını yurt dışına trans-
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fer etmek mecburiyetindedir. Ayrıca, 
Devletin iç borç, ana faiz para ödeme
leri ve sosyal transferleri (KİT'lerin, be
lediyelerin, fonların, konsolide bütçenin, 
bütün transferlerini koyduğunuz zaman) 
9 trilyon liranın üstündedir ve bir o ka
dar da iç piyasaya aktarma yapması zo
runluluğu vardır. 

Değerli arkadaşlarım, devletin içe ve 
dışa olan borcu gayri safi millî hâsıla
dan yapılabilecek yurt içi tasarruflar me
sabesindedir. Gayri safî millî hâsıladan 
tasarruf edebileceğiniz meblağları bu şe
kilde dışa ipotek ettikten, iç piyasaya ipo
tek ettikten sonra, bu bütçeye ne kal
mıştır, bu bütçe kaynağını nereden bula
caktır? Sayın bakandan bunun açıklan
masını rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kamunun fi
nansmanını tartışırken üzerinde duraca
ğımız en önemli nokta budur. Bugün, dev
let bütçesine gayri safî millî hâsıladan 
kaynak verebilecek, su verebilecek bir 
kaynak kalmış mıdır? işte, onun için di
yoruz ki, 1984 yılından bu yana izlenen 
aşırı iç borçlanma ve dış borçlanma ve 
keyfî harcamaları, israf harcamaları ve 
pembe kaldırımlar. 

Aşırı iç borçlanma, aşırı dış borçlan
ma devleti, bugün «Denizin bittiği» ger
çeği ile 'karşı karşıya getirmiştir. (Bugün, 
biziım burada, bir ölçüde tartışacağımız 
konu, böyle gelir kalıemterıi falan olma
malıdır. Devlet, neden, gelir kaynakları
nı: temin eden bu tasarrufları -yani gay
ri safi millî hâsılanın tasarruf potansiye
lini- aşırı borçlanmaya dayanan kamu 
finansmanıyla geçmişe ipotek etmiştir, 
bunun tartışmasını yapmalıydık. Değerli 
arkadaşlarım, bir saat içinde, bu tartış
mayı yapmak da mümkün değildir; ama 
bütçe geçtikten sonra bu konuyu, başka 

bir program içinde, yine huzurtlarnuza 
getireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bir (konuya da
ha değinmek istiyorum. V985 yıllımdan bu 
yana, Genel! Kurulun bütçe zabıtlarını 
tetkik ettim. (Bütün arkadaşlar, Büyük 
Millet Meclisinde, bütçe görüşmelerinin 
daha az ilgi çektiği konusunu dile getir
mişler. Dün de bu ıkonu dile getirildi. 
(Ben de kısaca değinmek istiyorum. Ger
çekten, uzun bir maraton, 20 günlük bir 
süre, bu süre içinde .grupların bütün kad
rosuyla burada bulunmaları mümkün de
ğildir. Bunun daha uygun bir süreye ge
tirileceğini ümit ediyorum önümüzdeki 
yılda. 

Burada, vurgulamak istediğim diğer 
bir husus var; devlet bütçelerimin görüş
melerine ilginin azlığının temelinde, dev
let bütçelerinin ekonomi politikasının, 
.sosyal politikanın, devlet politikasının 
etkin bir aracı olma gücünü kaybetmiş ol
malarıdır. Başından beri izah ediyorum, 
bizim, bu bütçenin gelir kalemlerinde, 
harcama kalemlerinde -Yüce Meclisin 
sayın milletvekillerinin- tartışacağımız 
fazla bir şey yok. tşte, bütçenin yüzde 
3'5'ini ımıemurlara veriyorsunuz, bundan 
vazgeçemezsiniz, bu emrivaki bir har
camadır size. Yüzde 50*si İle de borç öde
yeceksiniz, diğer sosyal transferleri vere
ceksiniz. Geriye kalan, münakaşa edebi
leceğiniz husus yüzde 16'dır. Bütçenin 5 
trilyonluk kısmının da, birbuçuk trilyo
nunu geri getiriyorsunuz; net üçbuçulk 
trilyonunu Meclisin' münakaşa alanından 
çıkarmışsınız fonlarla. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, bizim 
burada tartıştığımız meblağ üçbuçuk tril
yondur; yani Meclisin bugün tartışabile
ceği, üzerinde münakaşa edebileceği ve 
tasarruf edebileceği meblağ üçbuçuk tril
yona inmiştir. 87 trilyonluk gayri safi 
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milli hâsılada, bu bütçenin gerçek gücü 
üçbuçuk trilyondur. 

Onun içim, yine tekrar ©diyorum de
ğerli arkadaşlarım, uzun yıllardır devam 
eden pahalılık, sadece -fakir fukaranın, 
milletin cebini, bütçesini değil, aynı za
manda devletin bütçesini de tahrip etmiş, 
devletin bütçesinin içini de 'boşaltmıştır. 
Onun için, 1988 yıllının Nisan ayında 
Türk ekonomisinin boyutları bellidir, 
Türk toplumunun -sorunları bellidir ve 
bunlara çare olarak, ümitle baktığımız 
konsolide bütçenin, devlet bütçesinin bo
yutları, gücü ve etkinliği 'belidir. 

Bu kadar büyük meselelere, bu bütçe
lerle nasıl çare bulabileceksiniz değerli ar-
'(kadaş'lıarım? Bu bütçe ite işsiz, iş bekle
yen 1!8 yaşını doldurmuş gençlere; okul
suz, hastanesiz ve çaresiz vatandaşları
mıza; hastaya, sağa, gence, ihtiyara, dul 
ve yetime; çiftçiye, esnaf ve sanatkâra; 
işçiye, memura ne vereceksiniz -üçbuçuk 
ürilyonla- değerli arkadaşlarım!? Münaka
şa ettiğimiz meblağ budur. 

'Konsolide bütçe konusunda, yani 
devletin, devlet bütçesinin Yüce, Mecliste 
görüşülmesi sırasında ilgimin azlığımı da, 
-sadece 198(4'ten sonraki yıları kastetmi-
yorutm- 1980 yıllından bu yana ve de 1984' 
ten sonra hızlanan ve devleti borçla fi
nanse etmeye dayanan bir politikanın, 
devlet bütçesinin gücünü ve içimi boşal
tarak bu noktaya getirmiş olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, millet olarak 
1988 yılı bütçesinin 4 ayımı yaşadık; 
ocak, şubat, mart, nisam. Bu süre, 1988 
yılı bütçesinin U/3 üdür. IMillet olarak' 
ne gördük değerli arkadaş'larım? 

İki gün önce üniversite imtihanlarıma 
•600 bim genç girdi. Buradan soruyorum, 
bu gençlerin sorunlarına bir çare bula
bildiniz mi? Bir ümit verebildiniz mi? 
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Bugün Ankara'nın Çankaya semtinde 
lOO'den- fazla ilkokul öğrencisinin okudu
ğu sınıflar var. Bazı köylerde de bu 
böyle. Bazı kasabalarda çift tedlrisatlı, 
üç tedriısatlı okullar var. Bunlara çare 
bulabildik mi? Bunlara çare bulamadık. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) 
— Yani, bunlar eskideni güllük, gülistan
lık mı idiı? 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Eskiden güllük, gülistanlık de
ğildi; 1923'te ökuma-yazma bilen kaç ki
şiydi? Ama, bugüne kadar belli bir nok
taya gelindi. 

ALÎ TOPÇUOÖLU (Kahramanma
raş) — 1960 - l980*den bahset. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamca) — 1960 - 1980'den başlatalım. 
1980'den sonra üniversite kanunu getir
diniz. 600 bin öğrenciye, inicin iki yıllık 
bir önlisans itakânı vermiyorsunuz? Bu 
o kadar büyük mesele değildir beyler. 
Neden?.. 

İkincisi, bu milletin teknolojisi, imkâ
nı, ilkokul öğrencisine bir sınıf yapmak
tan aciz midir? 

Bugün bunu samimî olarak söylüyo
rum değerli arkadaşlarım : Şurada Mali
ye Bakanlığı binası yapılıyor, şurada 
TEK binası yapıldı, Devlet Su İşleri bina
sı yapıldı, Dışişleri Bakanlığı binası ya
pıldı, Başbakanlık binası yapıldı, TRT 
binası yapııldı; bugün Maliye Bakanlığı
nın yeni bir binaya ihtiyacı yoktur. Sa
yım Bakanın makam odası mı eksiktir? 

METİN BALIBEY (Afyon) — Ne 
zaman başladı? 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Ne zaman başladığı önemli 
değil, eskiden de başlamış olabilir; ben 
diyorum ki... 

METİN BALIBEY (Afyon) — Onla
rı yıkın. 
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BAŞKAN — Sayın Balıbey, müda
hale etmeyin lütfen. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Ben diyorum ki, bir espnim 
varıdır basında da çıktı, bir zamanlar An
kara'da yapılan vali konağını da tenkit et
miştim. O zamanın valisi de beğenme
mişti ve «Bana, millet, odasından odası
na harcırahla gideceğim bir binayı tah
sis etmiş, gidip oturmuyorum» demişti 
Sayın Ankara Valisi Ömer Naci Boz-
kurt. Bu memlekette böyle düşünen in
sanlar da vardı arkadaşlarım. Lüks ko
nutlar, lüks bakanlık binaları, lüks genel 
müdürlük binalarını yapacaksınız; ama, 
öğrencilerimizin de 100'er kişilik sınıflar
da okumalarına göz yumacaksınız!.. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesin
de de benzer bir konuyu tenkit ettik; bu
gün 10 bin kişiye 17 yatak mevcut. Bu 
standardı devam ettirebilmeniz için her 
yıl 31 bin yatak ilave etmeniz gerekir. Sa
yın Sağlık Bakanı kalkıyor diyor ki, 
«Yeni yatırım yok» Değerli arkadaşla
rım, bu memleketin insanının sağlıklı ya
şama [imkânını bir kenara itemez&inıiz! 
Şimdi Sayın Maliye Bakanı diyebilir ki, 
«Efendim eski dönemde de başlamıştı»; 
ben onu da tenkit ediyorum... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Başlayan yarım kalamaz ki? 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — (Bugün Türk insanına sağlıklı 
yaşam, barışta yarış, eşit eğitim hakkı 
vermeye mecburuz; ama ne var ki -açık
ça söylüyorum- bugün bir tek perde, bir 
tek mobilya almaya, yeni araba alma
ya, bu bütçeyle kimsenin hakkı yoktur. 
Şimdi soruyorum, eğer bu hükümet, bu 
kadar tasarrufa dikkat etmişse, sliz araba 
ödeneklerini niçin iptal etme ihtiyacını 
duydunuz? 

(Ben genel müdürlük yaptığım sıralar
da, bakanların 5 kuruşluk ödenekleri yok
tu. Türkiye Büyük Millet Meclisti Plan 
ve Bütçe Komisyonunda bir sayın bakan 
çay paralarını kendi cebinden ödemişti. 
Sayın Akkaya'nın ifadesiyle; devletin evi
ni devletin mumuyla aydınlatmış; kendi 
ikramını da kendi parasıyla yapmıştı. Gi
din bakın halkalım bakanlarınıza, -geçen 
gün bir gazete yazıyordu- 15 milyon lira
lık çiçek masrafına razı mısınız? 15 mil
yon lira ile bir sınıf yapabilirsiniz, bir sı
nıf!.. (ANAP sıralarından «Uydurma» 
sesleri) Uydurma değil. Anadolu Banka
sında 4 yılda soyulan para miktarı 500 
milyardır. Milyon değil, milyar. Buyurun, 
bununla okul yapın. 

Ziraat Bankası kanalıyla kurtarttığı-
nız 3 banka ve onun iştirakleriyle kamu
nun harcaması 400 milyar. «400 milyar
la okul yapın, hastane yapın» diyorum 
•değerli arkadaşlarım. Bırakın lüks ko
nut yapmayı. Halik Bankası, bugün bulun
duğu yerine sığamıyor mu? Halk Banka
sını, böyle (H) harfiyle gösterilen bina
lara taşımakla esnafa daha iyi hizmet mi 
götüreceksiniz? Hayır. Halk Bankasının 
bina inşaat masrafını, esnaf kredilerinin 
faizini artırarak çıkarıyorsunuz. Yaptığı
nız lüks harcamaların yükünü siz taşı
mıyorsunuz; bakanlarınız, milletvekilleri-
niz taşımıyor, ben de taşımıyorum. Hep 
birlikte oturmuşuz, onu millete taşıtma
ya uğraşıyoruz değerli arkadaşlarım. 
Artık, milletin bu yükü taşıyacak gücü 
kalmamıştır. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, gelir konusun
da benim ta Eflatun'dan gelen ve büyük 
Türk mütefekkirlerinden Yusuf Has Ha-
cip'te, İbni Haldun'da ifadesini bulan bir 
devlet anlayışım vardır. Bugün', gelir is
teyen devlet, «Kanun çıkardım, bu kanu-
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ma uyacaksın, vergini vereceksin» gibi 
bir durumda olamaz. 2000 yıll önceki dev
letin durumu da böyledir ve bugünkü 
ıdleviletin durumu da böyledir. İbni Hal
dun'da böyledir, Yusuf Hası Hacip'te 
böyledir, Eflatun'da da böyledir. Gelir 
bakımından devletle vatandaş arasında 
hir 'mutabakat vardır değerli arkadaşla-
rıım. Bu mutabakat üç noktada ağırlık 
kazanır. (Bu mutabakat bizimi Anayasa-
muızda da vardır. Devlet «Kanun çıkarı
yorum, alıyorum ' vergiyi, fonu» deme 
hakkına sahip değildir. Devleti bu şekil
de değerlendirmiyorum. Bu mutabakat 
üç noktada önem taşır. Bakınız, Anaya
samızda birinci nokta şöyle şekillenmiş
tir : Önce devlet, Türk Milletimin ba
ğımsızlığını ve bütünlüğünü, üllfcie bölün
mezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi 
koruyacaktır. Bu, devleti devlet yapan 
aslî görevdir. Devlet, var olmak için 
vergi isteyecektir. Birinci nokta bu. 

İkinci nokta, bakın Anayasamızın çe
şitli maddelerinde ne yazıyor : Devlet, 
herkese çalışma hakkı sağlayacaktır, iş
sizliği önleyecektir, çalışanların hayat se
viyesini yükseltici, çalışma barışını koru
yucu tedbirler alacaktır. Bütün vatandaş-
ilara eğitimi ve öğretim hakkı sağlayacak
tır. Değerli arkadaşlarım, balkınız, bakan
lara lüks oda sağlayacaktır diye yazmı
yor; eğitim ve öğretim hakkı «ağlayacak
tır diye yazıyor. Gençlerin müspet ilim 
ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğ
rultusunda yetişmelerini temin edecektir. 
Herkese sağlıklı ve dengeli bir çerçevede 
yaşama hakkı sağlayacaktır, kişilerim 
ıruh ve beden sağlığını sağlayıcı, gelişti
rici tedbirleri alacak, spor ve sağlık mü
esseseleri kuracaktır diyor Anayasa. 
Herkese sosyal güvenlik hakkı sağlaya
caktır diyor. Yarti, özetle işsizliği önleyi
ci, eğitim, öğretim hakkı tanıyıcı, hayat. 
yaşama hakkı tanıyıcı tedbirleri alacak

tır diyor. Bu bir mutabakattır değerli ar-
kadaşlarum. Bu, sosya'l devletin gereği
dir. Biz vatandaş olarak, vergileri, devle
tin bu taahhüdü için veriyoruz. 

1988 Konsolide bütçesini gelin bu 
noktadan tartışalım. Diyebiliyor musunuz 
ki, 1988 bütçesiyle devlet taahhütlerine 
uymaktadır? Hayır değerli arkadaşlarımı. 
Devlet, 1988 yılı bütçesiyle ne işsizliği 
önleyeceğim', ne hastane yapacağım, ne 
okul yapacağım, ne de 600 bin üniversite 
gencimin 400 binini kapı dışarı edece
ğim, meselesine çare getireceğim' diyemi
yor. Onun için diyorum ki, devletle va
tandaş arasındaki mutabakat bu noktada 
bozulmuştur, devlet bozmuştur. Neden 
bozmuştur? Çünkü, özellikle 1984 yıllın
dan sonra aşırı iç borçlanmaya gidilmiş
tir. Sonra, getirdiğimiz bir vesika düzeni
ne de değineceğim; o belge düzenine î 
trilyon llira ödeyeceksiniz. Devlet bu gibi 
sosyal transferlerle sağlık hizmetlerine, 
yatırımlarına yeterli fonu ayıramıyor. Bu 
gibi ayıramadığı dönemler vardır. Malî li
teratürde, devletin sosyal görevlerine 
yönelik hizmetlere fon ayıramıaımasınını 
mazereti de vardır. Bu dönemler harp 
dönemleridir. Değerili arkadaşlarım, anla
şılıyor ki 1988 yıilı bütçesi, ancak iç ve 
dış borçlara, onların faizlerine, bir ölüm-
kalım savaşı veren devletin bütçesidir. 
Bu kadar. Yani, bir sosyal devletim büt
çesi olmaktan uzaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu bakımdan 
1988 bütçesi, moral olarak, devletten ma
lî fedakârlık isteme noktasında malul
dür. Kamu finansmanımda devletle vatan
daş arasındaki ikinci nokta, ekonomik is
tikrardır. Devlet vatandaştan vergi alır
ken, malî fedakârlık isterken, zam yapar
ken -hatta bir ölçüde de emisyon ımüm-
kündür- emisyon yaparken istikrar için
de kalkınmayı da taahhüt etmektedir. Bu, 
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istikrar içinde kalkınma ne demektir de
ğerli arkadaşlarım? Artık, 1980'den bu 
yana sünen bu hikâye bitmelidir. Şu enf
lasyon ineoekse inmelidir, inmeyeoekse 
ıdenmelıidir iki, «Bizimi' politikamız budur». 
Yani, bu açıkça söylenmelidir. Bu, bu
güne kadar söylenmemiştir ve devlet ver
gi istenken, «İstikrar içimde kalkınmayı 
sağlayacağum» şeklindeki, Anayasadaki 
ikinci taahhüdünü de, kamunun finans
manı balkımandan, kendisi 8 yıldır ihlal 
etmektedir. 

Değerli arıkadaşlıarım, enflasyonun 
münakaşasına girenken biraz dikkatli dav
ranmak istiyorum. Enflasyon önlenebilir 
imi, önlenemez mi? Kanımca enflasyon 
önlenir ve örilenmiştir de, 1974 yılında, 
yıillılk enflasyon, yıl sonu itibariyle yüzde 
29,9'dur. 1975'te işbaşına gelen hükümet, 
bunu 6 ayda 10,1 düzeyine indirehi'lsmiş-
tir. 1980 yıılında yüzde 107'dir. Bunun 
inmesinde Sayın Özal'ın da payı vardır; 
o zamanki bürokrasideki görevi dolayı
sıyla, onu da balkın burada teslim ediyo
rum, 24 Ocak 1980 kararlarıyla, 1980 yı
lı sonunda yine üçte bire, yüzde 107*den 
yüzde 36,6'ya indirilebilmiştir. Açıkça 
söylüyorum ki, bu önlemleri alan hükü
metlerin başında Genel Başkanımız Sa
yın Demire!1 vardır ve buradan, bu Mec
lis kürsüsünden samimiyette ve huzuru 
kalple ifade ©diyorum ki, sizin .sekiz yıl
dır önlyıemediğiniz bu enflasyonu, paha
lılığı, yine bir gün göreceksiniz, Sayın 
DemireFin başında bulunduğu hükümet-
iler önleyecektir. '(DYP .sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Epey 
yağ çektin. 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Atıyorsun, hem de çok atıyorsun. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Şimdi, değerli arkadaşlarım, 
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burada bana «Epey yağ çelkt'n» diye laf 
atmanın gereği yok; çünkü, bizim parti
mizde, zatı âliniz gibi böyle listeye kon
mak suretiyle gelen milletvekili yak; hep
si önseçimle gelmiş. Yağ çekmeye sizin 
ihtiyacınız var ki, Sayın özal sizi gelecek 
dönemde milletvekili listesine koysun. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Doğan, bütçe üze
rinde konuşmanızı rica ©diyorum. Siz ik
tidar olursanız o zaman düşünürsünüz. 
Şimdi bütçe üzeninde konuşmaya de
vam edelim. 

Lütfen... 
Beyefendiler, sayın (milletvekilleri, 

bugün çok yüklü programımız var, mü
zakereleri aksatmayalım!. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, bu Mecliste ekonomiden, benîm 
dJüımden an'ayan arkadaşlarımı vardır, 
buna inanıyorum, Bakın size enfasyonun 
sebebini rakamlarla ifade edeceğ'm. Bu
rada mugalata yapmıyorum. Enflasyonun 
en büyük sebebi -istediğiniz kadar eko
nomi kitabı karıştırın; Friedımıan'a, Key-
nes'e, Adam Sımith'e kadar g'din- enf
lasyonun temel sebebi açık finansman
dır, emisyondur değerli arkadaşlarım. 
Pahalılığın sebebi emisyon yapan, bank
not matbaasını çalıştıran devlettir. 

Değerli arkadaşlarım, enflasyonun se
bebini rakamlarla ispat edeceğim. 1980' 
de para ekonomideki para arzı 526 mil
yar liradır değerli arkadaşlarım. 1987 so
nundaki para arzı 13,5 trilyon civarında
dır. Para arzını tam 26 misli artiracaiksı-
mız; ondan sonra, gideceksiniz enflasyo
nu 1980 öncesinde, Afşin-Elbistan'da, 
karda, kışta kıyamette arayacaksınız. 

Değerli arkadaşı anım, onun için, bu 
rakamları burada, huzurlarınızda huzuru 
kalple ifade ediyorum. Enflasyonun sebe-
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bini başka yerde aramayınız; enflasyonun 
sebebi, açık finansmandır, açıık finansma
nım getirdiği yüksek faiz politikasıdır, 
açık finansmanın getirdiği liç borçlanma
dır, KİT zamlarıdır ve sizin sekiz yıldır 
iz'ediğimiz ekonomi politikasıdır. Bu, 
böyledir. 

1987 yılına kadar, birtakım sayın ba
lkanlar, hep sıikı para politikasından bah
sederlerdi; şimdi bu laf kesildi. Enflas
yon yüzde 60'larıa dayanınca, para arzı 
26 misli bir artışla 13 trilyona dayanın
ca, -1987 yılında 1 trilyon 'liralık kağıt 
para bastınız beyler. 1987 yuh başında 2 
trilyon olan banknot hacmini' 3 trilyona 
çıkardınız- bu ekonomide fiyatlar artma
yacak da, Ay'da mı artacak? Bu hükü
metin izlediği politikada fiyatlar artma-
yacaık da, Ay'da mı artacak? 

Değerli arkadaşlarıım, geçenlerde Ma
dam Thatcher geldi; kendisinin ekonomik 
politikasını ve ingiltere'nin Thatcher'dıan 
önceki enf'asyon durumunu biliyorum. 
Bugün İngiltere'de enflasyon yüzde 4, 
Aı'manya'dia yüzde 2-3, A'ET'de öyle, 
Japonya'da yüzde 1, bu ülkelerde 1978 
petrol; krizi sebebiyle yüksek enflasyon 
ve -pahalılık vardı. Madam Thatcher bu
raya geldi; Madam Tbateher'a kendinizi 
böyle havadan pof pof 1 atacağınıza «Şu 
enflasyonu nasıl düşürdün» diye sorsay-
dımız değerli arkadaş'larım. (DYP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

AVNt AKKAN (Trabzon) — Thatc-
her'ın gelmesi, size çok tesir etmiş. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Madam Thateher'ı yakımdan 
tanırım, niçin geldiğini biliyorum. Bilmi
yorsanız size söylüyorum1; onun derdi si
zin kara gözünüzle, kara kaşınızla değil
dir; onun derdi, size demir-çelik, köprü 
satmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün bütün 
gelişmiş ülkelerde AET'de, Japonya'da 

ve Amerikan ekonomisinde beklenen bir 
o'îay vardır; ekonomik durgunluk. Bütün 
gelişmiş üUlkeler ve onılanm başbakanları 
gelişmekte olan ülkelerin başbakanlarına 
bu şekilde tatlı: söz söylüyorlarsa, onları 
sevdiklerinden, onların kara gözleri, kara 
kaşları içim değildir; kendi memleketlerin
de başi'ayan ekonomik durgunluğu gider
mek için, sizi borçlandırarak, sizi ekono-
m'k mükellefiyetler altına sokarak daha 
çok mal! satmaktır. 

MEHMET ALİ DOÖUŞLU (Bingöl) 
— Demek ki, itimat ©diyorlar. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Tabiî, itimat ediyorlar; ama, 
bugün 7.3 trilyon borcu ödeyebilmek içim 
kapı kapı da dolaştırıyorlar. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Se
ni dolaştırmıyor ya. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar!.. 
AVNt AKKAN i(Trabzon) — Eski

den ihtiyaç yok ımuydu köprüye? 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Akkan!.. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Değerli arkadaşlar im, enflas-
yori'a ilgili, pahalılıkla ilgili bu açıkla
tmalarımdan sonra, şuraya geleceğim1; 
1988 bütçesinde, önce enflasyonu düşür
mek için bazı tedbirler aidimiz; 4 Şubat 
kararlan. Ne yaptınız? Faizi yüzde 65Me
ne çıkardınız. Burnunla şunu yaptı eko
nomi : Kamuya yüksek faiz oranımda 
kaynak transfer etti bu bir. İkincisi; bu
nu takip eden zamlarla kamuya yine kay
nak transfer etti; bunu en kötü biçimde 
yaptı. 

Değerli arkadaşlarım, açık finansmanı 
önlemedikçe enflasyonlu önlemenin çaresi 
yoktur. Bunun için ben diyorum ki, çare 
1988 bütçesinde. Bütçenin en son koınuş-
imaciısıyım, benden sonra Sayın Balkan ko
nuşacak. Burada, ödeneklerim-, birkaç lüks 
araba ödeneği hariç, hepsini oyladık; 
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evel Allah geçti. Çare henüz bitmemiştir.' 
Buradan diliyorum ki, hiç olmazsa hü
kümet, bu bütçede kendisine tanınan yet
kiler i, harcama sırasında ödenekleri bir 
defa daha gözden geçirerek, memleketin 
ihtiyacı olan tasarruf beklentisine 1988 
bütçe yılı uygulamasında cevap versin, 
buna çare arasın. 

Onun içim diyorum ki, değerli arıka-
daşlarum, bu memlekette ekonomik istik
rarın, pahalılığın çaresi; tasarruftur, ka
mudaki israfın önlenmesidir, pembe kal
dırım inşaatlarının durdıurulmasıdır, Clm-
nah Caddesinin birkaç kere yapılıp, bir
kaç kere kazılımamasıdır, özel uçak alım
larına, lüks araba alımlanma, lüks devlet 
dairesi inşaatlarına, lüks mobilya alım
larıma müsamaha etmemek, her türlü gös
teriş harcamalarıma İzin vermemektir. 
Vatandaşlarımız, «tş listeniz, aş isteriz, sır
tımızda taş taşırız iş bulun» diye feryat 
ederken ve bu feryatlar hükümetin parti 
kangreferıine kadar sirayet etmişken, teık 
çare, tek yapılacak iş, banka soygunla
rına, hayalî ihracat vurguncularımın üze
rime gidebilmektir. Hükümetim lüks har-
camalıarımım -milletvekili olarak, Yüce 
Meclis olarak- üzerime gidiknelıidir. Be
nim, 1988 yılı bütçesinde bu Meclisten 
beklediğim budur, bütÇe uygulamasında 
da budur. Muhalefet, belki hükümeti büt
çe uygulamasında kontrol ©demez ama, 
iktidar mıilletvek illerim im bütçe uygulama
sını her zaman kontrol etme hakları var
dır. Hükümetim, nerede oturup, nerede 
kalktığımı, nerede gezdiğimi, merede toz
duğunu -her zaman- çay parasından çiçek 
parasına kadar kontrol etme hakkı var
dır, 

Değerli arkadaşlarımı, enflasyonun se
beplerimi kısaca 'farz ettim. Şunu açıkça 
söylüyorum ki, 1988 yılı bütçesinde gö
rülen 2,5 trilyon-liralık açlk, 5 trilyon li-
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nadan aşağı olmayacaktır. Birtakımı öde
mekler yetersiz konulmuştur, örnek mi 
istiyorsunuz? Vergi iadesi içim konulan 
ödenek yetersizdir. Şöyle ki : 1987 yılın
da 910 milyar lira vergi iadesi ödediniz; 
1988 yılı için ise 800 milyar liralık bir 
ödenek koyuyorsunuz. Bu konu İçim Sa
yın Bakan diyecektir ki : Efemdim biz 
çiftçilere ve esnafa bu yıl ödemeyeceğiz, 
gelecek yıl vereceğiz. Bu, burnum bu ka
dar düşük tutülmasiinım sebebi olamaz. 
Neden? Şu fiyat artışları karşısında 1987 
yılı için 910 milyar lıira olan ladenin 1988 
yılında 1,3 trilyon lira olması lazımdır. 
Yani arada 500 mıilyar liralık bir ödenek 
açığı vardır. 

Ayrıca, vergi dışı normal gelirlerde 
de yüzde 98'lik bir artış beklentisi var
dır. Genelde, gelir bütçesinin hazırlanma
sı sırasında vergiler konusunda yapıla
mayacak tahmin hataları buraya sığdırı
lır; burada da bir açık vardır. Ayrıca, 
fonlardan beklediğiniz kaynaklar gelme
yebilir. Bu İtibarla konsolide bütçede 5 
trilyon liranın üzerinde açık vardır. 

Değerli arkadaşlarım, kamunun açığı 
ise bununla da kalmamaktadır, 5Ö0 mil
yar llira K!tT açığı vardır, 3,5 trilyon lira
lık belediye bütçelerinde de 250 milyar
lık bir açık öngörülmüştür. Bütün bun
ları eklediğimiz zaman, kamu açığının 
1988 yılında gayri safî millî hâsılaya ora
mı yüzde 7 civarındadır ki, bu oldukça 
yüksek bir açıktır. Bunun için diyorumı 
ki, 1988 yıllı bütçesi açık bir bütçedir, 
devletin sosyal hizmetlerine fon, ödenek 
ayıramadığı bütçedir, emflasyonist bir büt
çedir, .teknik deyimi ıMe stagflasyon büt
çesidir, politik .deyimi ile İse 8 yıldır sü
ren enflasyoma çare bulamayan ve garip 
bir liberalizm uygulamasının1 artık son 
bulduğunun, denizin bittiğinin itirafı 
olan bir bütçedir. 
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Değerli arkadaşlarım, devletle kamu 
arasındaki vergi aflmıa bazındaki üçüncü 
mutabakat, devletin vergilerinin adil ve 
hakça olması noktasında toplanır. Yani 
devlet, böyle «IBen istediğim sekilide, ver
gi alıyorum» dememelidir. Bu, Eflatun 
zamanında da söylenmiştir; 20 nci asır
da sosyal görevleri artan devlet açısın
dan daha da önem arz etmektedir. 

Ben, ANAP hükümetinin vergi anla-
yişını, vergidelki adalet 'anlayışını, son 
çıkarılan Eğtim, Gençlik, Spor ve Sağlık' 
Hizmetleri Vergisinin ihdasında ve Akar
yakıt Tüketim Vergisinin oranlarının ar
tırılmasında ve taşıt vergilerine ilişiklin hü
kümlerde değerlendirme istiyorum'. 

'Değerli arkadaşlarım, biıliyorsunuz 
en gayri adil vergiler baş vergileridir, yol 
vergileridir, Ağmamı vergisıidir -eskiden 
Türkiye'de uygulanmiiştır- 1950'lerden ön
ce 7,5 kuruş yol parasını ödemeyen baba
larınız, dedeleriniz gitmişlerdir yo1! inşaat
larında bedenen çalışmışlardır. Keçisin
den, davarından, koyunundan baş hesa
bıyla vergi lalimmıştıır. IBu vergi alınan en 
İlkel vergidir, en' gayri âdili vergidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu son vergi 
kanunu ille ANAP Hükümeti baş vergi si
ni yeniden hortlatmıştır, baş olarak da 
insan1 değil, hayvan değil; şarap şişesini, 
rakı şişesini, viski şişesini almıştır. (Bu, 
muhafazakâr, milliyetçi olarak kendisini 
deklare eden bir iktidar için vergi konu
sunun rakı şişesi olarak alınması biraz 
benim garibime giden bir olgudur... 
(ANAP sıralarından «Neresi garip?» ses
leri ve gürültüler) 

A. CENGÎZ DAĞ YAR (Antalya) — 
Neresi garip bunun? 

ALÎ 'RIZA YIUMAZ <ttçel) — Milli-
yetçi-muhafazafcâr olduğumuz için alıyo
ruz ya zaten bu vergiyi. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Alıyorsunuz, alıyorsunuz; ama, 
bu memlekette viski de içiliyorsunuz mil
lete elhamdülillah. 

KAMER GENÇ {Tunceli) — Canlı 
baş yerine, cansız baş gelmiş şimdi. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Balkın arkadaşlarım diyor 
ki... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen mü
dahale etmeyelim, 

Devam edin Sayın Doğan. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (De

vamla) — Değerli arkadaşlarım1, bakın 
size yoıli gösteriyorum; şişeyi esas almaz
dınız da «fiyat» derdiniz, 

Değerli arkadaşlarım, buradan şu nok
taya gelmek istiyorum : 1988 yılında gö
rüyorum ki, kamunun finansmanı için 
bürokrasiye vergi hazırlama konusunda 
siyasî güçler hedef de verememiştir. Doğ
ru dürüst vergi kanunu hazırlamaları için 
maliye bürokrasisine bir hedef verileme
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, herhalde 1988 
yılı Türkiyesindie, verginin konusu ola
rak, verginin bazı olarak rakı şişesini 
almamanız gerekirdi. 'Bütün dünyada baz 
fiyattır arkadaşlarım, dünyada böyle ver
gi yok. Katma Değer Vergisinde de işçi 
vergiye tabi, bir şey diyen yok; ama, 
vergi kanunlarına rakı şişesini yazdırma
nız sizin için -iftihar edebilirsiniz edin-
öğünç kaynağı mıddır, yoksa sıkıntı kay
nağı1 ımııdır bunu bir düşünün!.. 

M. VEHBÎ DINÇERLER (Hatay) — 
Sayın Aykon, sıen içki içilmesine karşı 
değil misin?.. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Karşıyım, içkiye karşıyım. 

ALÎ RIZA YILMAK (îçeli) — O za
man neden karşı çıkıyorsun bu verginin 
alınmasına? 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN {De
vamda) — Değerli arkadaşlarım, ama ne 
var 'ki:, siz .sadece toplumun içki konu
sundaki inançlarını değil1, toplumun faiz 
(konusundaki "inançlarını da yıktınız! Bu
nu da yıktınız, çok şeyi yılktınız... (DYP 
sıralarından alkışlar) 

İçkiyi de yıktınız, onu da yıktınız... 
Bugün, Anadolu Bankasının kimlere borç 
verdiğini tetkik ©derken gördüm İki -Bu
nu da bu vesileyle söyleyeyim- yurt dışın
dan domuz salamı getirmek için Anadolu 
Bankasından da kredilıendirme yapmışsı
nız, bunu da size ithaf ©derim değerli ar
kadaşlarım... (DYP sıralarından alkışlar) 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Yaparlar, onlar daha meler yaparlar! 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Değerli arkadaşlarımı, 1984 yı
llından sonra izlenen vergi politikasının 
temel hedefleri gayet idealdir. 

Bakın, 1984 yılında neler yazılmıştır : 
«-. Yüksek gelirli büyük şirketlere, 

gruplara .sermaye terakümü için vergi 
avantajları sağlanacaktır. Faiz gelirindeki 
vergi yükü yüzde 25'ten, hatta Kurumlar 
Vergisinde yüzde 50'lerden, yüzde 10'a 
düşürülecektir, 

12/ Yenideni değerlemeye devamlılık 
kazandırılnnast ve hızdı lamorti sımanla -bu
na da katılıyorum- işletmelerin fonı bi
rikimleri sağlanacaktır, 

3'. Tüketim vergileri yaygınlaştınla-
calktır, Katma Değer Vergisi gefcirilliecek-. 
tir, 

4. Geri kalmış bölgelerdeki -en1 çok 
üzerinde durduğum konu budur, güzel bir 
tedbir- yatırım ve kamu personelli istih
damına vergi avantajlarıyla destek sağla
nacaktır, 

İS. İhracat ve döviz kazandırıcı işlem
ler vergi yoluyla teşvik edilecektir.» 

Değerli tarkadaşlarım, bunlardan 1 
linöisliı hariç, yani kurumlara ve faiz ge

lirlerine aşırı vergi avantajlarının tanın
ması hariç, diğerlerin© katılmamak müm
kün değil, bunu burada itiraf ediyorum; 
ama, uygulama bakın ne olmuştur? 

Değerli arkadaşlarımı, şurada bir tab
loyu okuyacağım1. Bu tabloda diyorsu
nuz ki, «1984 yılında, geri kalmış bölge
lerdeki yatırım ve kamu personeli istih
damının özendirilmesi vergi yoluyla des
teklenecektir.» Yani, bu şu demektir : 
Gerice yörelerde (1 inci ve 2 nci derecede) 
memur istihdam edebilmek için, yani öğ
retmen, doktor, hâkimi istihdam edebil
mek için buradaki memurlara özel vergi 
avantajı tanınacaktır, yüksek özeli indi
rim uygulanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 1984'te özel in
dirim yükseltilmiştir; ama, peki 1988 yı
lında, uygulanan özel indirimlerde, ne ar
tış yapılmıştır? 1987 yılından 88 yılına 
geçildiği zaman ne artış yapılmıştır? 
iBnflasyon yüzde 49 mu?.. Bu özendirme
nin devamı ettirilebilmesi için, 87'deki 
hadlerin yüzde 50 artırılması gerekirdi. 
Ama bakın, ANAP Hükümeti ne yap
mıştır? 1 inci derece gerice yörelerdeki 
merkez ilçelerde, 24 bin liralık özel in
dirimi tutarını 30 bim liraya çıkarmış, yani! 
yüzde 25 artırmıştır; enflasyonun yarısı. 
Diğer ilçelerdeki 30 bin liralık haddi 3'6 
bin liraya çıkarmıştır; yüzdie 20 artır
mıştır; neredeyse üçte biri. 1 inci derece 
gerice yörelerdeki teşvik belgeli merkez 
ilçelerde 42 bin liralık özel indirim tuta
rını 48 bin liraya çıkarmıştır; yüzdie 14. 
Diğer ilçelerde 48 bin liralık rakamı (87* 
deki özel indirim rakamı, vergi alınma
yacak rakam) 54 bin İraya çıkarmışsı
nız; 6 bin lira ilave yapmışsınız; yüzde 
12,5 artırmışsınız!.. 

Şimdi diyorum ki, siz 1987 yılımda ge
tirdiğiniz tedbirlere kendiniz inanmamış
sınız, 
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Ayrıca, yatırımların teşvik konusun
da, Güneydoğu'dalki, Doğu'daki gerice 
yörelere yeterli yatırpıı götüremediğiniz 
de ortadadır. Çünkü, vergi kanunlarıyla 
getirdiğiniz teşviklerin buna gücü yetme
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, yeniden değer
leme konusundaki değerleme katsayıları 
da daima düşük tutulmuştur. Yani, uygu
lama, öngörülenin dışında olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, burada değin
mek istediğim diğer bir husus da, faiz ge
lirlerine tanınan yüksek vergi indirimi ko
nusudur. Bu oran yüzde 25'ten yüzde 10'a 
indirildi. Katma Değer Vergisi yürürlüğe 
girdikten sonra, vergi yükü genel bir şe
kilde fakir fukaranın üzerine doğru 'kay
mıştır. Bunu arkadaşlarım da açıkladılar. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bakın, 
1987 yılında vergi hâsılatınız 9 trilyondur. 
1988 yılında 15 trilyon öngörüyorsunuz; 
artış yüzde 67. Ben, bu rakama ulaşırsı
nız diyorum; ancak, bir şartla, enflasyon 
yüzde 50'nin üzerinde olursa. Hükümet 
bugün, gelir tahminlerinde, vergi, tahmin
lerinde yüzde 50'nin üstünde enflasyon 
öngörmüştür. Eğer enflasyonu bu oranda 
öngörmeseydi, yüzde 5'lik kalkınma hı
zıyla bugün 10 trilyon civarında bir ver
gi geliri olması gerekirdi. Demek oluyor 
ki, 15 trilyonluk vergi gelirinin en az 5 
trilyonu pahalılık vergisidir, falkir fukara 
vergisidir; zamdır, emisyondur, aşın borç
lanmadan gelecek pahalılık vergisidir. Va
tandaşın fiyat artışları altında, pahalılık 
altında ezilirken ödeyeceği vergi 5 tril
yondur. 

Değerli arkadaşlarım, onun için diyo
rum ki, devlet, anayasadaki ahdine vefa 
göstermelidir, şu enflasyonu bir an önce 
durdurmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, gelin, 1984'ten 
itibaren devletin konsolide bütçesine, KİT' 

lerin gelirlerine, belediyelerin gelirlerine, 
fon gelirlerine şöyle bir bakalım: 1984 
yılında Anavatan Hükümeti, mahallî ida
relerin gelirlerini artırma yolunu seçmiş
tir. Buna, konsolide bütçenin kaynakları
nı tahrip etmemek kaydıyla, katılmamak 
mümkün değildir. 1984 yılında mahallî 
idarelerin gayri safi millî hâsıladan vergi 
olarak aldıkları pay yüzde 1 civarında
dır; bu, 1985'te 1,3; 1986'da 1,8; 1987'de 
yüzde 2 olmuştur. Yani mahallî idarelerin 
vergi kaynakları dört yıl içinde 1 misli 
büyümüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bunun içindir 
ki, mahallî idareler konsolide bütçeli dai
relere kıyasla rahat harcama yapmışlar
dır. tşte, pembe kaldırımların ve milyon
luk belediye reisi lojmanlarının kaynağı, 
tm kolay vergilerden gelmiştir. Onun için, 
burada huzurlarınızda, bu kaynakları 
azaltın demiyorum; ama, belediyeleri di
sipline alın... 

Değerli arkadaşlarım, bugün pek çok 
Anadolu belediyesinde şunu gördüm ve 
zamanında sayın bakanlara da bunu ilet
tiğimi hatırlıyorum: Bugün Anadolu'da 
bazı yörelerde 10 vatandaşın otobüsü 
var. Bunlar, kasabadan şehre her gün en 
ucuz ve en ekonomik taşımayı en güzel 
bir şekilde yapıyor. Ama, sizin disipline 
edemediğiniz, valilerin söz geçiremediği 
belediyeler, bu vatandaşların taşıtlarının 
takoza çekilmesi pahasına, gereksiz ara
ba alarak insan taşımacılığına gidiyor. 
Anadolu'nun pek çok kasabasında bunu 
görebilirsiniz. Onun için, diyorum ki, be
lediyelerin gelirlerini dört yıl içinde yüz
de 100 artırmak bir başarıdır; ama, bun
ların harcanmasını disipline etmek daha 
büyük başarıdır. Bunu huzurlarınızda ifa
de etmeden kendimi alamıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bazı belediyele
rin harcamaları o derece israf içindedir 
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- ki, bu konuda hükümet dört sene sonra 
bir tedbir almıştır - o 'belediyelerin, ken
di harcamaları dışında, spor klüplerine 
yaptığı harcamalara gidiniz bakınız, o 
spor kulübünün harcamalarını kontrol 
ediniz, kaynaklarına bakınız; o belediye
lerin vatandaşa sundukları hizmetlerden 
daha fazla olduğunu görürsünüz. 

Değeri ankada'şlarım, belediyelerin 
bintakım esnafı işsiz bırakmak için, bir
takım gösteriş harcamaları yapmak için, 
'bu kaynakları 'bu pahalılık baskısı al
tında kullanmaya halkları yoktur. 

Değeri arkadaşlarımı, buna karşılık, 
konsolide bütçesinin gelinleri, gayri safi 
ımiıl'lî hâsılaya göre, 1978 - 1979'da yüz
de 20'diır. «1980 öncesi» de diyebilirsi
niz; 19'82 yılında da, yüzde 19,2'dir. 1980' 
de yüzde liö'ya düşmüşken, 1982 sonuna 
ıgeimdiğiınde, devlet, konsolide bütçenin 
kaynağımı gayri safii milî hâsılanın yüz
de 19'una çıkarabilmiştiır. Ama, Anava
tan Partisi iktidarı geldiği zaman - açıkça 
söylüyorum, kaynağı Hükümetin aldığı 
'faiz ıgdlMeriındekiL indİTimde yatar - yüz
de 19'lardan yüzde 13'lere düşmüştür. 
Yüzde 6'lik bir puan, 1984 yılındaki bu 
ikaynaik yetersizliği, Anavatan Partisi Hü
kümetimi paniğe sevk etmiştir ve bu pa
nik içlinde, Maliye Bakanlığında Katma 
Değer Vergisi hazırdır, o devreye soku I -
muştur. Katma Değer Vergisini devre
ye sokmak, hükümet için bir cesaret ve 
ıtebrike şayan bir husustur; ama, Katma 
Değer Vergisinin ekonomik etkilenimi 
dikkate almadan onu devreye sokmak 
da, bu memleketin 'ekonomisi için ha-
yırtı olmamıştır. Neden?.. B r kere, Kat
ıma Değer Vergisi, sermaye - ağır yatırım
ları teşvik eder, işsizliği artırır. İkincisi, 
enflasyonisıtıtir. 

1985 yılı Ocak ayında ay'kk enflas
yonun yüzde 8'e fırlamasının temcimde 

19 . 4 . 198& O : 1 

bu verginin ilik konulduğu yıllardaki: enf-
lasyoniist etkisi vardır. İkinci olarak, 
bu vergiyi yürürlüğe sokan her ülke, bu 
•verginin işçi az istihdam ve daha çok ser
maye kullanımlını teşvik eden yönü dola
yısıyla, işsizliği önleyici 'tedhiırfer almış
lardır. Fransa'da alınan tedbirleri söylü
yorum: Bu vergi; yürürlüğe girdiği za
man, yeniden istihdam edilecek işçile
rin sigorta ve gelir vergisi' primlerimi, 
bir kaç sene için devlet deruhte etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, süreniz 
dolmak 'üzeredir, toparlayınız 'efendim. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
'(Devamla) — Sayım Başkan, burada 
onun için diyorum ki1, zaman geçme
miştir; Katma Değer Vergisi konusun
da OBCD'ye falan gidiyoruz, ben pEOD' 
deki delegasyon 'mensuplarıyla da gö
rüştüm, hiç kimsenin bunu kabullendi
ği, methettiği falan yok. 

Değerli arkadaşlarım, şu faturalı ya
şam 'meselesinin anlamı şudur1: Ey me
mur, ey Eşçi cebimdekimi harca - bunu, 
çotuğuna, çocuğuna, karısına, kızına 
böyle diyoruz - yüzde 20'sini sana vere- . 
ceğim... Bu bir tüketim sübvansiyonu
dur. Ekonomik görüntüsü budur. Onun 
için diyoruz ki, bunun tedbiri de bu de
ğildir. Yani, Katma Değer Vengisi'ndeki 
denetim son noktada olamaz. Yo'üda şe
hirlerarası otobüsleri kesmekle, peraken-
decimim '.fanila satışını kontrol etmekle 
Katma Değer Vergisi kontrol edilmez. 
Fabrikaları tutarsınız. Bugün Batı'da fab
rikalarda envanter yapılır, bir defa, iki 
defa, üçüncüde kapatılır, ilan edersiniz. 
Kilmi'? İlk üreticiyi:. Siz ilk üre^ciyi. bı
raktınız, perakendeciyle uğraşıyorsu
nuz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün 2,5 - 3 
[milyon perakendeci esnaf var. İlk istih-
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sal safihasında da 50 hin müessese var. 
Bu 50 bini kontrol edeceğinize, gidiyor
sunuz 3 ımilyon ikisiyle uğraşıyorsunuz. 
Yani hu fesi bırakıp püsküle uğraşma
dır. Ancak bunun şartı var. Yeterli sa
yıda yetenekli denetim elemanına ve ver
gi kanunlarında bu yönde değişikliklere 
ihtiyaç vardır. Ben açıkça söylüyorum 
İki, Katma Değer Vergisinde uygulanan 
bugünkü yöntem, yanılmıyorsam - ya
nılmışsam düzeltebiıliiriım - o zamanki 
Başbakanlık müşaviri uzman arkadaşla
rın Amerifca'daki (tetkikleri ve Maliye 
Bakanlığıma empozesidir. Amerika'dafci 
vergi, bu Perches Taxe dediğimiz vergi 
satış vergisidir, son safhada uygulanır, 
başka safiha yoktur. Oradaki: denedim 
metodunu getirmiş, Türkiye'deki üç saf-
halı 'Katma Değer Vergisine uygulamış
tır. Maliye Bakanlığı. Bu yanıilgıdan 
dönmedikçe Katma Değer Vergisinde is
tediğiniz amaca varamazsınız ve vara
mamışsınız da değerli arkadaşlarını. Ne
den? 

Bugün 2,750 trilyon 'lira dahilde alı
nan Katma Değer Vergisinden gelir bek
liyorsunuz; 1,2 - 1,3 ıtrilyon lirayı da fa
turalı yaşamla iade ediyorsunuz, geriye 
kalan 1,5 trilyon lira da Katma Değer 
Vergisinin net geliridir değerli arkadaş
larım. Bugün Gelir Vergisinden 4 kü
sur trilyon liıralik kaynağınız var. itha
latta alınan Katma Değer Vergisini ben 
nihaî bir Katma Değer Vergisi saymam, 
biır gümrük vergisidir ve ileride mahsup 
edilecektir, bir kredi olayıdır. Onun için 
diyorum ki, Katma Değer Vergisinin 
üstüne gitmedikçe kamunun finansmanı
nı yapamazsınız. 

İkinci busus su: Sayın Balkana «Kat
ma Değer Vergisini işletme Vergisine çe
virdiniz» dediğimde bana cevabı şu ol

du: «İşletme Vergisi şu kadar para ge
tiriyordu, Katma Değer Vergisi bu ka
dar getiriyor» Ben onu demiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Katma Değer 
Vergisi uygulamıasııhı zorlaştırdınız; a'ltı 
tane orana çıkardınız, o yetmedi, «ıPe-
şin vergi sistemi» dediğiniz sistemi' 'Kat
ma Değer Vergisıime bağladınız, o yet
medi, getirdiniz, ek toşıt alım vergisini 
de buna bağladınız. 'Bunlar yetmiyormuş 
gibi, Katma Değer Vergisinde üç aylık 
vergi beyan dönemi esas iken bir aya 
iındirdihiz değerli arkadaşlarım, yani mil
leti sıkboğaz ettiınıiz. 

BAŞKAN — Sayın, Doğan, süreniz 
doldu, bitirin lütfen. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
'(jDevamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan, 
zaten benden başka konuşacak yok. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Ben de 
varım Sayın Doğan,., 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, müsaade 
ederseniz çok önemli bir konuyu açık
layacağım. Bakın, faizden aldığınız vergi' 
yüzde 10'dur. 1 milyon lira faiz alın, 
hamiline yazılıdır, aldığınız vergi 100 bin 
liradır. 1 milyar lira alın, yine yüzde 
10'dur. Tespit ettim değerli arkadaşlla-
rıım, asgarî ücretle çalışan bir işçinin 
sadece vergi yükü yüzde 12,5Uur, yani 
demek oluyor ki (faizden daha ağır. 

Değerli arkadaşlarım, ikincisi, bura
daki rakamları dkumama Sayın Başkan 
müsamaha göstersin... 

BAŞKAN — Hayır Sayın Doğan, 
şahsınız adına da ,siöz listemişsiniz, o za
man devam edersiniz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Peki, bırakıyorum Sayın 
Başkan, 
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ÖMER .BAIRUTÇU (Zonguldak) — 
Çok güzel konuşuyor Sayım Başkan, her
kes dikiliyor, bırakın konuşsun., 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Olur 
mu? 

ABDULLAH AYKjöN DOĞAN 
(Devamla) — 15 inci, 14 üncü derecede
ki memurun vergi yükü, emekli kesene-
ğiyle 'birlikte yüzde 13''tür, faizden daha 
yüksektir. Esnafın vergi yükü yüzde 25' 
tir, küçük tüccarın, sanayicinin vergi 
yükü yüzde 25'/tir. 

Değerli arkadaşlarum, balkın, bir ban
ka, 'televizyonda ne reklam veriyor. Be-
mim 1988 yılı kârım 187 milyar liradır, 
vergisi ödenmiş kârım 168 milyar lira
dır, ödediğim vergi 19 müllyar liradır di
yar. 

(Değerli arkadaşlar im, 187 milyar liira 
kazanan adamdan, 15 imci derecedeki me
muru, asgarî ücretliyi, küçük esnafı daha 
ağır vergilendirmeyiniz. İşte içtimaî ada
let budur, iışte ANAP'ım adaleti de bu
dur değerli arkadaşlarım. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli arkadaşilanm... 

BAŞKAN — Efendim, bitirin lütfen, 
süreniz doldu diyorum. Şahsınız adına 
söz istediniz, o zaman devam eder, ek
siklerinizi tamamlarsınız. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Sayın Başkanım, bir cümleyi 
okuyup, Üniyorum. 

BAŞKAN — Peki o zaman. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Sayın Başkanım, bir cümleyi 
denetimden kısaca bahsettim, vergileme 
olayını şu cümlelerle bitireceğim : 

Değerli arkadaşlarım, vergileme ola
yı bir dünya görüşü meselesidir. Vatan
daş vergisini bir görev gibi yerine getir
meli kolayca ödemelidir. Yani, sizin de 
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istediğiniz gibi, güle güle ödemelidir. Dev
let de bu vergiyi, vatandaşa her türlü 
kolaylığı sağlayarak, güle güle almalıdır, 

Şimdi, burada bir cümle okuyacağım. 
Değerli arkadaşlarımdan birisi farz ede
lim ki, motorlu taşıtlar vergisini ödeme
miş, tabiî bunun kanunda cezası vardır, 
bu da yıllık yüzde 80 zamlı ödemedir. 
Ödememiş...ı 

BAŞKAN — Evet, ben de cümleyi 
bekliyorum. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Trafik muayenesine gitmiş; 
bakın ANAP İktidarının Kanunda getir
diği cümle nedir : «Vergisü Ödenmemiş 
taşıtlara ait fenni muayene yapılamaz, 
denize veya uçuşa elverişlilik belgesi ve
rilemez.» 

Değerli arkadaşlarını, ben olsam bu 
cümleyi; «Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait 
fenn'i muayene sırasında vergisi alınır ve 
muayenesi yapılır, Hazineye de bu kadar 
vergi aktarılır» şeklinde yazardım. Bun
ları da sizlerin vergi anlayışına ithaf edi
yorum., 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Aykon Doğan., 

Şahsı adına, lehinde, Sayın ilhan Aş
kın : buyurun efendim. (ANAP sırala-, 
rından alkışlar.) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 1988 malî yılı 
gelir bütçesi üzerindeki fcişJsel konuşma
ma hepinizi saygıyla selamlayarak baş
lamak istiyorum.! 

Hemen benden önce konuşan Sayın 
Aykon Doğan'm kanun metnindeki ifade
yi kendine göre değiştirme şekline de ben 
de bir nebze temas ederek görüşlerimü 
arz etmeye çalışacağım. Ben de diyorum 
ki, fennî muayene esnasında vergi tahsil 
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edilir -zaten amaç da 'kanunda olur- ver
gisini mükellef götürür, yatırır, fennî 
muayenesini de yaptırır. Kanunun bu mad
desinden başka 'bir anlam çıkarmak, na
sıl oluyor, ben de bunu merak ediyorum. 

\Sayin rniEdt'vdkillerti, bilindiği gibi, 
devlet bütçeleri, ülkelerin bir yıl içinde 
izleyecekleri devlet politikalarıyla, ekono
mik politikalarını içeren önemli tahmin 
belgeleridir. Rakamlann dikkatle tespiti 
ve programlanan hedeflere varılması he
pimizin mutlaka çok yakından ilgilen
dirmektedir. Hatta, münasebette bulunu
lan devletlerin ve kuruluşların dahi ilgisi
ni çekme durumundadır. Bu bakımdan 
diğer ülkelerdeki gelişmelerin de lizlenıme-
sıi zorunluluk taşır. Hem, biz gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeleri izleme durumun
dayız. Hem de, Ibu gibi ülkeler Türkiye' 
yi yakından Meme durumundadır, Birçok 
ülke de son yıllardaki Türkiye'deki geliş
meyi, kalkınmayı ve giderek "hızlanan kal
kınmayı, dikkatle takip etmeye 'başla
mışlardır. Dünya ekonomiisıinde 'büyüme 
hızları son yıllarda yavaş seyreder hal
deyken, 1986 yılında yüzde 3,2 ve 1987 
yılında ise yüzde 2.8 dolaylarında gerçek
leşeceği tahmin edildiği sırada, Türkiye' 
deki 'gelişmeler gerçekten hepimizi yakın
dan ilgilendirmeye başlamış ve 'bunda 
Türkiye'de gerçekten büyük atılımların, 
büyük gelişmelerin olduğunu da ortaya 
koymuştur. Ülkemizde gelişmeyi canlan
dırmak için uygulanan ekonomik politi
kalar sonucunda, 1984\len 1987 yılına 
kadar dört yıl içerisinde gayri safi millî 
hâsılamızda da ortalama yüzde 6,5'un üze
rinde artış seyri izlendiği de şayanı dik
kattir. 

Diğer taraftan, 'büyüme hızlarında iz
lenen olumlu gelişmelerle birlikte, yapı
sında da son dört yılda dikkat çekici bir 
değişim olmuştur. Sanayi sektörünün, 

gayri safi yurt içi hâsıla içindeki payı 
yükselmeye başlamış. Bunu, ihraç edilen 
3 000 çeşitten fazla malın bünyesinde de 
görmemiz mümkündür. Şu halde, son yıl
larda fert başına düşen gayri safi millî 
hâsılanın da büyüdüğünü rahatlıkla söy
leyebiliriz. 

Demek ki, ekonomimiz, yeniden büyü
me ve gelişme sürecine girmiştir. Dış ti
caretimizdeki olumlu gelişmeler, ödeme
ler dengesinde de müspet gelişmeleri or
taya çıkarmaya başlamıştır. .1983 yılın
da, yüzde 62 olan, ihracatın, ithalatı kar
şılama oranı, 1987 yılı sonunda, yüzde 
72'lere yükselmiştir. 

'Muhalefetten dinlediğimiz arkadaşları
mızın, «Bu 'bütçe bir borç ödeme bütçe
sidir; bununla bir yere varılamaz, Tür
kiye daha zorlu günlere doğru yol al
maktadır» ifadeleri vardır; ama, bakınız 
değerli milletvekilleri; 1983'ten sonra 
(1984'ten itibaren) Anavatan Partisi ikti
darı ve onun Hükümeti, borç ödemeye en 
büyük özeni gösteren çalışmayı da orta
ya koymuştur. 198'6'da 4,5 milyar dolar, 
1987'de 5,5 milyar dolar ve 1988^ de, 
7,2 veya 7,3 milyar dolarlık bir borç öde
mesi programlanmış bulunmaktadır ve 
geliniz, bunu insaf ile de kabul ediniz, 
bu ödenen borçların birçoğu da, geçmiş 
yıllardan biriken, ertelenen borçların 
ödemesidir. 

Türkiye bugün, belki 40 milyar dola
ra yaklaşan bir borcun içinde bulunmak
tadır.... 

İBRAHİM DEMÎR (Antalya) — 50 
milyar. 

tLHAN AŞKIN (Devamla) — Ama, 
Türkiye, gelişme süreci içerisine de gir
miştir. Türkiye'de, büyük bir potansiyel 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Türkiye, 
1988'de 12 milyar dolarlık ihracatı he
deflemiştir. Turizm gelirleriyle ve diğer 
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gelirlerle beraiber, döviz girdileriyle be
raber, sanıyorum 15 milyar doların üze
rinde bir kaynak yaratma noktasına gel
miştir. Şu halde, Türkiye, önümüzdeki 
yıllarda, 20 milyar dolarlık gelir elde ede
bilir seviyeye gelirse, sanıyorum, 40-50 
milyar dolarlık borçları ödemede de pek 
zorlanmayacaktır. 

Diğer taraftan, 'KİT'lerin özelleştir
mesi 'konusunda da bazı fikirtler ortaya 
atılmaktadır. Türkiye'de ilik defa, Ana
vatan iktidarı döneminde, kamu iktisadî 
teşebbüsleri, serbest rekabete açık, ger
çek birer işletme hüviyetine getirilme gay
reti içindedir. Tam olmuş mudur? Olma
mıştır; ama, bunun hedefleri belirlen
meye başlanmıştır. KİT'lerin birçoğunun 
özelleştirilmesi ya da sermayelerinin hal
ka açılması şeklindeki tasarrufların orta
ya çıkmasıyla, yıllar önce, Hazineye bü
yük yük olan, Hazinenin kamburu ola
rak yorumlanan KİT'lerin, bundan sonra, 
artık Türkiye ekonomisine daha rahat 
katkı sağlar hale gelecekleri de açıkça 
ortadadır. 

1988 malî yılı gelir bütçesiyle elde 
edileceği tahmin edilen kaynaklarla, ka
mu kurum ve kuruluşlarına yeterli kay
nak tahsisi yapılacğını ümit etmekteyiz. 

En önemli sorunumuz olan, enflasyon
la, ciddî bir biçimde mücadelenin ele 
alınacağı da, bu bütçe kanunuyla ve ce
saretle, kararlılıkla uygulamaya konulan 
ekonomik istikrar tedbirleriyle olacaktır. 
Bu açıkça ortadadır. Bunu fırsat bilen, 
bu tedbirlerin yarattığı hava içeri sinde 
-tabiî fedakârlık isteyen konular da var
dır, halka yansıyan birtakım sıkıntılar 
da vardır- bunları derhal gündeme geti
ren ve ileride bu tedbirlerin müspet so
nuçları alınmadan, zaman içerisinde alı
nacak müspet sonuçları görülmeden kong
reler bahanesiyle muhalefetin açık hava 

toplantıları yapmaya başladığını da gö
rüyoruz. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Yap
masınlar mı? 

İLHAN AŞKİN (Devamla) — Yapa
caklar tabiî, demokrasinin gereğidir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — O 
zaman niye öyle konuşuyorsun? 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım. 

İLHAN AŞKİN (Devamla) — Kong
reler bahane edilerek açık hava toplantı
larında da, mutfak, tencere, iş, aş edebi
yatıyla, karanlık tablolarla sanki bir ye
re varılacağı düşünülmektedir. Ama, hal
kımız her şeyi ve herkesi çok iyi tanı
maktadır, 

ARİF SAĞ (Ankara) — Sizi de çok 
iyi tanıyor. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Orta
ya konan sadece kötüleme, yerme politi
kaları ve bunların demagojiden ibaret 
sözler olduğu da çok iyi değerlendiril
mektedir. 

MUSTAFA ÇORA'PÇrOCLU {Balı
kesir) — Kardeşim, sen bizi bırak; siz 
kendinize balkın. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, süreniz 
dolmuştur, çalışma süremiz de dolmak 
üzere.... 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bir iki dakika müsamahanızı 
istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, toparlayın ve 
bitirin efendim. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ne
reye kaçacağınıza şimdiden karar verin. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Eko
nomik sistemde ve vergi politikalarında 
büyük yeniliklerin uygulamaya konulma
sıyla, ileri ve modernleşmede önemli 
adımların atılmış olduğunu görüyoruz. 
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Bugün, Katıma Değer Vergisi, modern 
bir vergi olarak, istihlak üzerinden alınan 
'bir vergi olarak bütün dünya ülkelerinde 
de (kullanılmaya başlanmıştır. Katma De
ğer Vergisi, daha önceki yılarda 'birçok 
ülkede uygulanılarak Türkiye'de de uy
gulanmaya konulmuştur. 

Balkınız, bir değerli hocamızın kita
bından birkaç cümleyi sizlere okumak 
istiyorum. Bu okuyacağım cümleler, istih
lak üzerinden alınan vergilerin nasıl bir 
değerlendirme içinde olduğu ve özellikle 
sosyalist iktisatçılar 'tarafından da nasıl 
'bir değerlendirmeye talbi tutulduğunu gös
termesi açısından önemlidir. 

«Dünyaca 'tanınmış bir sosyalist ikti
satçı ve eskiden, hem yüksek, hem sert 
ımüteraikki vergilerin şampiyonluğunu yap
mış olan tsveç'Ji Profesör Mirdal, enflas
yon tazyikinin bertaraf edilmesi ve eko
nominin sağlığa kavuşturulması için alın
ması gerekli gördüğü 'başlıca tedbirler 
arasında, yüksek derecede müterakki olan 
Gelir Vergisinin tek nispete, mutedil bir 
vergiye dönüştürülmesini, buna mukabil, 
listihla'k üzerine mütera'kki, artan oranlı 
'bir vergi konulmasını tavsiye etmektedir; 
İngiltere'de, Amerika'da olduğu gibi.» 

Demek ki, dünyadaki sosyalist ikti
satçılar dahi, istihlak üzerinden alınan ver
gilerin daha modern vergi olduğu anla
yışında artık birleşmeye başlamışlardır. 
Onun için, Sayın SHP'liler ve Sayın 
DYP^iler de gelip, bu incelemelerini bu 
noktalar üzerinde yapsınlar, herhalde fay
dalı olur. (DYP sıralarından «Siz kendi 
işinize 'bakın» sesleri.) 

Kim ne derse desin, Türkiyemiz, Ana
vatan Partisi iktidarı ve Hükümetiyle ge
lişme yolunda çok önemli mesafeler al
maya başlamıştır. Birkaç sene öncesine 
kadar hayal bile edilemeyen gelişmeler 
görülmektedir. Dünyanın çeşitli ülkele

riyle her 'geçen gün temasımız giderek art
makta, en son İngiliz Başbakanı Sayın 
Margaret Thatcher'in Türkiye'yi ziyare
ti de bu 'bakımdan şayanı dikkattir. 

Bundan rahatsız olan muhalefet men
supları da vardır talbi... 

ARİF SAĞ (Ankara) — Siz rahatsız 
oluyorsunuz, biz değil. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ama 
bu Meclisin şu kürsüsünden, genetikle, 
muhalefet üyeleri tarafından, 'bazı ger
çeklere tek tük temas edilirse die dema
goji edebiyatı fazla yapılıyor; ama ger
çeği gören muhalefet milletvekillerini de 
hep birlikte dinliyoruz. 

Dün Ibir sayın sözcü, sözlerinin bir 
noktasında aynen şu ifadeyi kullanmıştı : 
«Elbette, gelişen, büyüyen, dünyaya açı
lan Türkiye.» Bu ifadeyi, kürsüden kul
lanma durumunda olmuştu. 

1'BRAHIM DEMİR (Antalya) — De-
mıagojıi yapma. 

BAŞKAN — .Sayın Aşkın, konuşma
nızı 'bitirin lütfen. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bu 'gi
bi ifadeleri de işitebiliyoruz. Buna ben
zer, basında da zaman zaman bazı söz
leri görüyoruz. Demek ki, gerçekler de, 
Güneş gibi, balçıkla sıvanmıyor. 

«Dışa açılmadan da kalkınabiiriz, ka
palı ekonomi mümkün» gibi ifadelerle 
kendi ihtiyaçlarına göre gelir-gider den
gesini ayarlayarak yeni politikalar üret
mede gösterilldbiliyor. , , 

BAŞKAN — 'Sayın Aşkın, süreniz dol
du, çalışma süremiz de bitiyor, 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bitiri
yorum efendim, şurada üç cümle kaldı. 

BAŞKAN — Bitirin lütfen, süremiz 
doldu, saat 13.00'e geliyor, 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Uzatma Ikararı alalım Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Gerekirse alırız, müsaa
de buyurun., 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Hele 
hele, sosyalist 'blok ülkelerini örnek gös
terenlerin na'sıl bk çarpık fikir yapısı içi
ne düştüklerimi de maalesef üzüntüyle 
karşılıyoruz. 

Geçenlerde (bir gazetemizde yayımla
nan resim enteresandı. Bir partimizin li
deri ile üst düzey yöneticilerinin, polirbü-
ro üyelerine 'benzetilmesi gibi bir resmi 
gerçekten üzüntüyle gazetemizde gördüm. 
Ne hazin bir olay, ne hazin bir tecelli!. 

/. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluş
lar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. 
Sayıları •,; 22, 23, 44, 45) 

A) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 
BAŞKAN — Müzakerelere, kaldığı

mız yerden devam ediyoruz. 
Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Gelir bütçesi üzerinde gruplar ve şah

sı adına Sayın İlhan Aşkın konuşmuşlar
dı. 

19 . 4 . 1988 O : 2 

Ben, hu konuda sözlerimi burada ta
mamlamak istiyorum. Sayın Başkanın 
müsamahası için şükranlarımı arz ediyor, 
Yüce 'Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sa
yın Aşkın. 

Efendim, çalışma süremıiz dolmuştur. 
Saat 14.00'te toplanmak üzere oturu

mu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

Hükümet adına Sayın Bakan söz is
temişlerdir/ 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, çok • değerli 
milletvekilleri; 1988 Gelir Bütçesi üzerin
de konuşma yapan çök değerli milletve-
killerimıizin dile getirdikleri konulara, 
açıklık kazandırmak üzere söz almış bu
lunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

İKİNCİ OTURUM 
Açdma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Ba f̂canvekili llyas Akta* 
KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edime), Mümtaz özkök (Sakarya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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Sayın Başkan, çok değerli millet
vekilleri; hemen her Maliye Bakanlığı ve 
gelir bütçesinde olduğu gibi bu sene de 
gene sadece Maliye Bakanlığı veya gelir 
bütçesi üzerinde değil; ama, bütçenin ge
neli üzerinde konuşmalar yapılmıştır ve 
Maliye 'Bakanlığı bütçeleriyle ilgili olarak 
yapılan konuşmalar şurasında, hükümetin 
tüm icraatı ve uygulanan malî ve ekono-
nrk politikalar enine boyuna .tartışılmış
tır. Bu tartışmalar sırasında da dile geti
rilen konular, bizlere bazı hususlarda açık
lık getirmek imkânını tanımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, -söz alan ko
nuşmacılardan bir arkadaşımız, sadece 
transfer harcamalarının büyüklüğünü dile 
getirerek, «Bütçe, adeta 'bir transferler 
bütçesi haline gelmiştir» ifadesinde bu
lundu. Ben, bu vesileyle transfer kalemi 
altında nelerim var olduğunu dikkatleri
nize sunmak istiyorum : Çünkü, transfer 
denince, belki yan'ış bazı kavramlar akla 
geliyor ve belki de .değerli konuşmacıla
rın-ifade ettikleri gibi, transfer bütçesinde 
sadece İç ve dış borçların faizlerinin var 
olduğu akla geliyor. 

Aslında, transferler bütçesinde, bir ku
ruluşların vizesiz kamulaştırmaları dahil 
kalemler var, bir kamulaştırma harcama
ları kalemi var. Ondan sonra da «Mali
ye Bakanlığının transferleri» denilen bü
yük bir başlık altında bakınız neler var. 

Maliye Bakanlığı başlığı altındaki 
transfer kalemleri şunlardan meydana ge
liyor : Vergi iadesi, ihracatta Katma De
ğer Vergisi iadesi, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına bütçeden yapılan katkı
lar, kredi ve yurtlar, memur kredisi, ya
tırımları hızlandırma ödeneği, öğrenci 
harçları, devlet memurları ödeneği, ilama 
bağlı borçlar, kamulaştırma, kur farkları, 
öğrencileri besleme yardımı, Afgan mül
tecileri, tarım teşviki, siyasî partilere yar

dım, Sosyal Sigortalar Kurumu konut 
edindirme bölümü ve diğerleri. Bu bölüm, 
2 trilyon 391 milyar lira. Bunların önem
li bir bölümü hep sosyal harcarmalarla 
ilgili; yani, gerek vergi iadesi olsun, ge
rek memurlara verilen krediler olsun, ge
rek öğrenciler için yapılan hareama'lar 
olsun, bunların büyük bir bölümü sosyal 
harcamalar için «transferler» bölümüne 
koymuş olduğumuz ödenekleri teşkil et
mektedir. 

Hazine transferleri bölümünde ise, bi
raz önce konuşmacılarımızın ifade ettik
leri gibi, dış borç faizi, iç borç faizi 
olmakla beraber, yine Emekli Sandığına, 
uluslararası kuruluşlara, Kıbrıs'a ve Kay
nak Kullanımı Destekleme Fonuna ya
pılan ödemeler ve diğer kalemler vardır 
ki; transferler kalemleri, işte bütün bun
ların toplamından meydana gelmektedir. 
Dolayısıyla, «Bu bütçe, biır transferler 
bütçesi haline gelmiştir» demek, bence 
çok doğru bir ifade olmuyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekıilleri; 
gelir bütçesi üzerinde yapılan konuşma
lar genellikle birkaç noktada toplanıyor : 

Bunlardan bir tanesi, «Vergi gelirle
riyle ilgili hedefler çok yüksek seçilmiş
tir, gerçekçi değildir» veya «Eğer bu he
def, hakikaten gerçekçi bir hedefse, o 
zaman enflasyonun çok daha yüksek bir 
rakam olarak gerçekleşmesi beklenmek
tedir.» 

İkincisi, «Vergi yükü başka ülkelerle 
mukayese edildiğinde, Türkiye'de vergi 
yükü azdır. Vergi yükü, artması gereken 
bir seyir göstermesi gerekirken, Türkiye-
m izde azalmıştır.» 

Yine bu konuda en çok dile getirilen 
hususlardan bir tanesi, vasıtalı vergilerle 
vasıtasız vergilerin birbirlerine oranı ve 
vergi sistemlerinde adalet konusudur. 

Değerli milletvekilleri, müsaade eder
seniz sırasıyla bu konularda sizlere bilgi 
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vermek i'stiyorum. Aslında, hakikaten ifa
de edildiği gibi, yorucu bir maratonu bi
tirmek üzereyiz ve bu konular, ister Ma
liye 'Bakanlığı Bütçesi üzerinde olsun, is
ter genel bütçe üzeninde olsun, isterse di
ğer bakanlık bütçelerinde olsun, o kadar 
çok sık söylendi, o kadar çok tekrar edil
di ki; inanınız ben, sizleri daha fazla sık
mama gayreti içinde olacağım; bu yüzden 
bazı açıklamalarımı çok kısa tutar isem, 
lütfen beni bağışlayınız. 

Değerli milletvekilleri, vergi gelirlerin
de 1988 yılı bütçe hedefi hakikaten yük
sek görülmektedir ve yüzde 67'dir; ancak, 
bu demek değildir ki, bizim büteç hede
fimizde vergi gelirlerinin yüzde 67 ol
ması, enflasyonun da yüzde 67'ler sevi
yesinde olmasını gerektirir. Daha önceki 
senelerde, bunun farklı şekillerde netice
lendiğini biliyoruz. Mesela, buna bir ör
nek : 1985 yılında vergi gelirlerindeki ar
tış oranı bir önceki yıla göre yüzde 61,4' 

* 
tür; ama aynı yıl ortalama enflasyon yüz
de 43,2'dir; yıl sonu itibariyle enflasyon 
yüzde 38,2'dir; dolayısıyla enflasyonla 
mukayese edildiği takdirde, net bir vergi 
gelıiıri artışı olmuştur. 

Bu olay 1986'da da kendisini tekrar 
eder; vergi gelirlerindeki artış oranı yüzde 
56'dır; aynı yıl yıllık ortalama enflasyon 
miktarı yüzde 29,6; yıl sonu itibariyle enf
lasyon miktarı yüzde 24,6'dır. Bu rakam
lara da baktığınızda, net olarak önemli 
bir vergi artışı meydana gelm'iştir. Bu 
olay 1987 yılında da, daha düşük bir 
miktarda olmasına rağmen, kendisimi tek
rar etmektedir. Vergi gelirlerindeki artış 
yüzde 51*di«r; yıllık ortalama enflasyon 
yüzde 32; yıl sonu itibariyle enflasyon 
yüzde 48,9'dur. Yine her ikisine de bak
tığımızda, bizim vergi gelirleri tahsilatı 
net olarak önemli bir artış göstermiştir. 
Bu sene de öyle olacaktır; bu sene de 

hedefimiz, bu yüzde 67'lik bir artış bek
lediğimiz vergi gelirlerini eksiksiz tamam
lamak; ama bunun yanı sıra daha düşük 
bir enflasyonu gerçekleştirmektir. Mutla
ka enflasyon artacak ve vergi gelirleri 
ancak bu suretle artacak fikrini, kesin 
olarak kabul etmiyorum; çünkü, bu kür
süden her zaman ifade ettiğim hususu 
mutlaka gerçekleştireceğiz ve Türkiye'de 
kayda geçmemiş kazançları kayda geçire
ceğiz, vergilendirilmemiş sektörlere ve bö
lümlere mutlaka girip, Türkiye'mizde ver
gilendirilmeyen kazanç bırakmayacağız. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, çok değerli milletve
killeri; burada söz alan konuşmacılar 
bir önemli konuyu sizlere bir kere daha 
hatırlatma imkânını bana verdiler. Ko
nuşmacılarımızın ifade ettikleri vergi ada
leti ve ödenen vergilerin dağılımı istika
metinde idi. Ben aslında, Türk iyemizde, 
vergi mükelleflerinin beyanlarına bakmak 
suretiyle, düşük kazanç beyanında 'bulu
nan ve buna bağlı olarak düşük vergi 
ödeyen mükelleflerimizin sayısının daha 
yüksek mertebelerde kazanç beyan eden 
ve yüksek vergi ödeyenlerle mukayese 
edildiğinde çok daha fazla olduğunu hep 
ifade ettim, aynı ifadeyi değişik zaman
larda Sayın Başbakanımız da dile getirdi
ler. 1986 yılının Mart ayında verilen ve 
19*85 gelirleriyle ilgili olarak, beyanname-
li mükelleflerin gelir dilimlerine göre da
ğılımı şöyle : 

425 bin liraya kadar olan vergi mü
kellefinin sayısı 234 381 ve toplam vergi 
mükelleflerinin yüzde 21,2'si bu dilim
de. 425 bin ile 450 bin arasındaki kazanç 
beyan eden vergi mükellefi sayısı ise top
lam vergi mükellefinin yüzde 25,8'ini 
meydana getiriyor. 450 bin 775 bin ara
sında kazanç 'beyan eden vergi mükellef
leri ise 223 bin olup, bu da toplamın yüz-
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de 20'sini ifade ediyor. 775 bin ilâ 800 bin 
arasında kazanç beyan edenler yüzde 3,4; 
800 bin ilâ 3 milyon arasında kazanç be
yan edenlerin miktarı ise yüzde 23,4. Bu
raya kadar olan toplam beyannameli mü
kellefler yüzde 94'ü meydana getiriyor. 3 
milyondan fazla kazanç beyan edenlerin 
toplam içindeki payı ise yüzde 6. Bu ha
kikaten çarpıcı bir rakam; ama bunun 
karşılığında bir.başka çarpıcı husus daha 
var. 

Biraz önce ifade ettiğim ve değişik di
limlerde yüzde 94'ü toplayan vergi mü
kelleflerinin ödedikleri vergi miktarı 164 
milyar 230 milyon civarında ve bunlar 
toplam vergilerin yüzde 48'ini topluyor. 
İşte o geri kalan yüzde 6'ların ödediği 
vergi miktarı ise yüzde 52 mertebesinde 
oluyor; yani yüzde 94'ün ödediği vergi 
ile yüzde 6'nın ödediği vergi. 

Bu çarpıcı örnek, 1987 yılında 1986 
kazançları ile ilgili olarak verilen beyan
namelerde kendisini ortaya koyuyor. 

2 milyona kadar kazanç beyan eden 
mükelleflerin toplam içindeki payları yüz
de 84,4. Dilimlerini vaktinizi almamak 
için tekrar etmeyeceğim. 2 milyon ile 3 
milyon arasında kazanç beyan edenler 
yüzde 6,2; 3 milyondan fazla kazanç be
yan edenler yüzde 9,4; yani, 2 milyonun 
üzerinde kazanç beyan edenlerin toplamı 
yüzde 15,6. İşte bu yüzde 15,6'nın ödedi
ği vergiler ise toplam vergiler içinde yüz
de 56'lik bir paya sahip. 

Değerli milletvekilleri, hakikaten çok 
çarpıcıdır bu rakamlar; vergi dağılımı, 
vergi yükü aslında müterakim olarak tes
pit edilmiştir ve çok kazanandan, kazan
dığı ile belli oranlarda mütenasip olmak 
üzere vergi alınmaktadır ve çok kazanan
lar, tabiî İki olması gerektiği şekilde, top
lam üzerinden daha çok vergi ödemekte
dirler. Bu vesile ile bir hususu daha ifa

de etmek istiyorum : Biz Anavatan Par
tisi olarak, her zaman, kazançtan yana
yız. Çok çalışandan, çok kazanandan ya
nayız, alın teri ile kazanandan yanayız. 
Çok kazanıp, çok vergi ödeyenden yana
yız. 

Değerli milletvekillerimizden bazıları, 
ihracat bu sistemlerle artmayacaktır ve 
ihracat 'bir noktada duracaiktır konusunu 
dile getirdiler. Bir zamanları hatırlıyorum, 
1980'li yıllardan önce de 2 milyar dolâ r 
limitine varılmıştır, artık bu 2 milyar do
ları aşamayız, Türkiye'nin ne satacağı 
varki denilmiştir; ama geçen zaman bu 
şekilde konuşanları yanıltmıştır. Bugün 
10 milyar dolar limitleri aşılmıştır, inşal
lah 2000'li yıllarda Türkiye'nin hedefi 20 
milyar dolar olmak gerekir ve biz, Tür-
kiyemizdeki büyük potansiyel, büyük in
san potansiyeli, büyük hammadde ve 
kaynak potansiyeli harekete geçirildiği 
takdirde, 2000'li yıllarda bırakınız 20 mil
yar dolar ihracat hedeflerini, daha büyük 
hedeflerin mutlaka gerçekleşeceğine ina
nıyoruz. 

Sayın Başkan, çok değerli milletve
killeri; bir değerli arkadaşımız, vergi iade
si için konulan rakamın gerçekçi olma
dığını, bu rakamın çok daha fazla büyü
yeceğini ifade etti. Belki artışlar olabilir, 
belki daha fazla rakam olabilir; ancak, 
değerli konuşmacı arkadaşımız, «Sayın 
Maliye Bakanı ifade edecek, çiftçiler bu 
yıl vergi iadesi kapsamında değiller; çün
kü topluca bir yıl topladıkları belgelerin 
karşılığındaki iadeyi 1989 yılında alacak
lardır; bu nedenle artmayacaktır diyecek
tir» dedi. Tabiî ki söyleyeceklerimin ara
sında bu da var; ama unutmayalım ki ver
gi iadesinde belli tarife var ve bu tarife 
100 bin liradan sonraki iadeler için yüz
de 5 olarak sabit kalıyor, dolayısıyla ar
tış sayın konuşmacının ifade ettiği kadar 
büyük bir miktar da olmayacaktır. 
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Efendim, gene burada sık sik dile ge
tirilen, dün bir kere daha cevap verme 
fırsatını bulduğum konuyu, tekrar dik
katlerinize getirmek istiyorum: Çalışan
ların, ücretlilerin vergi yükünün, toplam 
çalışanlar ve vergi ödeyenler içinde yüz
de 75'ler seviyesinde olduğunu ve bu 
bordro mahkûmlarının, Türkiyemizde en 
çok vergi ödeyenler oldukları hususudur. 

Değerli milletvekilleri, bu konu haki
katen 1970'li yıllarda bir gerçekti. 1970'li 
yıllarda Gelir Vergisi içinde 'bordrodan 
ödenen, ücretlilerin vergilerinin payı 1972 
ile 1976 yılları arasında yüzde 63; 64,9; 
63,4; 62,5 ve 64,4 mertebelerinde seyret
miş; ancak bu konu, günümüz Türkiye' 
sinde çok farklı bir görünüm kazanmış
tır. Çünkü, Gelir Vergisi tarifleri değiş
miştir, çünkü Gelir Vergisi tarifeleri de
ğişmiştir. Çünkü, bugün itibariyle 5 mil
yon liraya kadar olan birinci dilimdeki 
yergi nispeti yüzdte 25'tir. Bu rakam es
kiden, hatırlayacaksınız, birinci dilim için 
yüzde 401ar mertebesindeydi. Eskiden, 
1980 senesinde 1 milyon lira kazancı olan 
bir kişi 600 bin liranın üzerinde vergi ve
rirken, bugün 5 milyon liraya kadar olan 
kazanç sahipleri yüzde 25 vergi ödemek
tedirler. Bir milyon lira kazancı olan bir 
kimse bugün 250 bin lira vergi ödemek
tedir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dün de 
aynısını söylediniz bugün de aynısını söy
lüyorsunuz. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Belki şu hemen akla gele
bilir : Efendim, 1980'li yıllarda kazandan 
1 milyon lirayla bugünkü 1 milyon lira ay
nı para değildir; ama ben de gene şunu 
ifade ediyorum ki, yüzde 40 rakamı ile 
yüzde 25 rakamı da aynı rakam değildir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kim ak
si düşüncede? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Sayın Başkan, konuşmamın 
başında ifade ettim; bazı konulan maa
lesef tekrar etmek zorundayım, çünkü 
buradaki konuşmacılar aynı sözleri, san
ki kendilerinden önceki konuşmacılar hiç 
dile getirmemiş, sanki ilk defa burada 
dile getiriyormuş gibi büyük bir heves ve 
heyecanla ifade ettiği için, belki o kadar 
hevesli değilim; ama gene de cevap ver
mek mecburiyetim var. 

BAŞKAN — Efendim, bir saat süre
niz var, konuya sadık kalmak şartıyla 
istediğiniz şekilde konuşabilirsiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Bakan, siz de çok büyük heves ve heye
canla tekrar konuşuyorsunuz. 

Sayın Başkan, her gün aynı şeyleri 
söylemesinler, bizim de zamanımız kıy
metlidir. 

BAŞKAN — O zaman siz de bu koy
duğunuz kurallara dikkat edin. Karşılıklı 
konuşmayalım lütfen. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilimiz çok haklıdır; ben de rica edi
yorum, burada dile getirilen hususları, on
dan sonraki arkadaşlarımız ne olur tekrar 
tekrar söylemesinler. Bu Yüce Meclisin 
vaktini, boş yere bu şekilde, ne olur har
camayalım Sayın Başkan. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

NABt POYRAZ (Ordu) — Sayın Ba
kan, malzeme bulamıyorlar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bakanın 
da tekrarlaması gerekmez. 

BAŞKAN — Evet, bundan sonra öy
le yapacağız. 

Devam edin efendim. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Devamla) — Çok teşekkür ediyorum Sa
yın Başkan. 

Efendim, bir değerli arkadaşımız, ko
nuyu pek iyi takip edemedim; ama çok 
ateşli konuşması arasında, özel indirimler
le ilgili olarak birtakım karşılaştırmalar 
yaptı ve «Bu Hükümet kalkınmada önce
likli yörelere ben ilave imkânlar getiriyo
rum derken, özel indirimi 6 binden 12 
bine çıkardı, ama işte bunun yüzdeleri, 
kalkınmada öncelikli yöreler için giderek 
azalan miktarlarda oldu» dedi. Tabiî alır 
bu şekilde bu meseleyi getirirseniz, artış 
miktarlarına bakarsanız, hakikaten hiçbir 
şey yapılmamış gibi olur; ama aslında 
özel indirim miktarlarını ve işin aslını 
ciddî olarak incelerseniz, o zaman bazı 
çarpıcı neticelerle karşıya gelirsiniz: 

Bunlardan bir tanesi, birinci derecede 
kalkınmada öncelikli yörede, bugünkü uy
gulanan sistem neticesinde, vergi yükünün 
sıfır olduğunudur. Vergi yükü, birinci de
recede kalkınmada öncelikli yörede sıfır
dır değerli milletvekilleri. Özel indirim 
miktarı yüzde şu kadar oldu, bu kadar 
oldu, bu şekilde anlatabilirsiniz; ama ne
tice size vergi yükünün sıfır olduğunu ge
tirir ve buna ilaveten, yani kimsenin ora
da vergi vermemesine rağmen, çalışanla
rımıza yaptıkları alışveriş karşılığında, o 
tarifeler çerçevesinde vergi iadesi yapıl
maktadır, o bu hesabın içinde değildir. 

Yine, bugünkü şartlar çerçevesinde, 
ikinci derecede kalkınmada öncelikli yö
relerde, merkez ilçe ve dışında kalanlarda 
ve teşvikli belgeli yatırımlarda, yine çalı
şanlar üzerinde vergi yükünün sıfır oldu
ğu gerçeğini göstermektedir. Yani, ora
larda çalışanlar hiç vergi ödememektedir
ler; artı, yaptıkları alışverişleri belgeledik
leri takdirde, kendilerine vergi iadesi ya
pılmaktadır. 

Merkez ilçede vergi yükü yüzde ya
rımdır, hemen hemen yok gibidir. Diğer 
yörelerde ise, hesap yaptığımız takdirde, 
çalışanlar üzerindeki net vergi yükü yüz
de 5,2'dir. Hani, o 5 milyona kadar yüz
de 25 olan vergi yükü, hesapladığınız tak
dirde yüzde 5,2 rakamını vermektedir. 

Efendim, yine çok tartışıldı, vasıtalı 
vergiler, vasıtasız vergiler; hangileri daha 
adildir, hangileri daha az adildir. Yıllar 
itibariyle Türkiye'mize baktık; belirli dö
nemlerde burada «Vasıtalı vergilerin yüz
desi çok fazla artmaktadır, bu adil değil
dir» diyen arkadaşlarımızın yönetimde ol
duğu dönemlerde, bu rakamların tam ter
sine olduğu ve vasıtalı vergilerin oranının 
vasıtasız yergilere oranı, iddia ettikleri
nin tersine, adil olmadığını ifade ettikle
rinin tersine, çok yüksek olduğunu görü
yoruz. Bunları hep ifade ettik. 

1987 yılında vasıtalı vergilerin toplam 
vergiler içindeki payı yüzde 50,4'müş, bu 
sene yapılan son düzenlemelerle bu ra
kamın yüzde 54 olacağı tahmin edilmek
tedir ki; bu yeni sistemin içinde, hepimi
zin «mutlaka Türkiye'ye gelmesinde ha
yır vardır» diye ifade ettiğimiz, ayrıntılar 
üzerinde tartışıp tenkit yaptığımız Katma 
Değer Vergisi sistemi de vardır. 

Biz, zaman zaman tabiî burada bazı 
afakî değerlendirmelere de tanık oluyo
ruz. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesin
de böyle bir uygulama yoktur diyen arka
daşlarımıza, ben birkaç örnek vermek is
tiyorum : Mesela, OECD ülkelerinin ba
zılarında, vasıtalı vergilerin toplam vergi
ler içindeki payı bizden çok fazla; Avus
turya'da bu oran 57,8, Fransa'da 68,5; 
Yunanistan'da 72,4; irlanda'da 58,3; Hol
landa'da 52,8; ingiltere'de yüzde 52,8'dır. 
Bu örnekleri artırmam mümkün. 

Sayın Başkan, çok değerli milletve
killeri; ben geçmiş tutanaklara baktım; 
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bu konudaki tenkitleri, zaman zaman 
muhalefet hep yapıyor. Hatta öyle ente
resan ki, bir dönemde bu tip tenkidi ya
pan bir muhalefet partisi lideri veya grup 
sözcüsü, iktidara gelip, aynı tenkitlerle 
karşı karşıya kaldığı zaman, genellikle şu 
sözleri söylüyor: «Efendim, modern ver
gicilikte artık bu tartışmaların yeri kal
mamıştır, bu tartışmalar yapılmamakta
dır. Bu eski teorileri lütfen bırakalım; 
bugünün gerçeklerine ve modern vergici
liğe bakarak konuşmalarımızı devam et
tirelim.» Bu büyüklerimize bu konuda ka
tılmamak mümkün değil; ama, söyleye
cek başka sözleri olmayanlar, tabiî, yine 
bu kürsülere çıkacaklar, gene bu konu
ları dile getirecekler; biz yine bu kürsü
ye çıkıp bu söylediklerimizi üzülerek tek
rar etme durumunda kalacağız. 

Efendim, çok değerli milletvekilleri-
mizden bir tanesi, «Bu hükümet, Maliye 
bürokrasisine, hedef vermemiştir» buyur
dular. Merak ettim, Maliye bürokrasisi
ne acaba kim hedef vermiş? Maliye bü
rokrasisi, bugüne kadar yaptığı işleri, aca
ba tesadüfen, böyle kendiliğinden mi 
yapıvermiş de, biz o değerli Maliye bü
rokrasisinin yaptığı düzenlemeler üzerin
de günlerce, aylarca konuşuyoruz? 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletve
killeri; 1984 yılından beri, vergi konu
sunda yapılanların hiçbirisi tesadüfi değil
dir. Bunların her birisi çok önceden dü
şünülmüş, âdeta bir oya işler gibi, birbiri 
ardına hazırlanarak getirilmiş düzenle
melerdir. İlk uygulama ücretlilere vergi 
iadesiyle başlamıştır ve Türkiye'de 60 kü
sur yıldan beri hiç sorulmayan, aranma
yan, fiş, fatura, irsaliye gibi mefhum
lar, Türkiye'nin gündemine gelmiş; kimisi 
isteyerek, kimisi istemeyerek; ama, özel
likle hanımlarımız mutlaka isteyerek ve 
inanarak, yaptıkları alış veriş için fiş, fa
tura, belge ister hale gelmişlerdir. v 
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Bugün belgelerimizin düzeni daha iyi 
bir hale geldiyse, bugün kazançlarımız, 
işte sizlerin inanamadığı şekilde artıyorsa, 
bunda, bu başlangıcın payı çok büyüktür. 

Arkasından Katma Değer Vergisi gel
miştir. Bu kürsüde çok duydum; «Efen
dim, Katma Değer Vergisi çok yeni bir 
şey değildir. Bu memlekette 15-20 yıldan 
beri Katma Değer Vergisi tartışılır ve hat
ta bununla ilgili stratejik uygulamalar ya
pılmıştır» denmiştir. Biz de hep sorduk 
«Peki beyler, çok değerli büyüklerimiz, 
madem 15-20 yıldır tartışıyordunuz da 
niye başlatmadınız? Niye Maliyecilere o 
stratejik emri vermediniz? Niçin o poli
tikayı başlatamadınız?» (ANAP şuraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ne 
bağırıyorsun? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Devamla) — Tabiî, bu bir yürek mese
lesidir, yürek; yaptığına inanmak mese
lesidir. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Korktunuz, korktunuz. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇlN 
Devamla) — İşte bu politikaları, iktidara 
Anavatan Partisi gelmiştir ve ancak Ana
vatan Partisi verebilmiştir. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Halkın içine gir, halkın... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Devamla) — Türkiye'de bir yazar kasa 
uygulaması başlamıştır. Bu da tesadüfen 
olmamıştır, kendiliğinden gelmemiştir. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığında bilgi
sayar uygulaması başlamıştır. Bugün üç 
tane bilgisayar merkezi vardır ve İstan
bul... (DYP sıralarından «Kel başa şim
şir tarak» sesi) 
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Reddediyorum beyefendi; bu çatının 
altında bu tarz bir ifade, belki size ya
kışır ama, ben size de yakıştıramıyorum 
müsaade ederseniz. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Belki bazıları hakikaten Türkiye'nin 
bugünkü şartları için lükstür diyebilirler; 
ama, bu insanlar, Türkiye'nin gelişmesin
den, Türkiye'nin büyümesinden, Türkiye' 
nin bu çağın gereklerinden istifade etme
sinden yana değiller mi? Ben üzülerek bu 
suali sormak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, sayın milletvekille
ri; burada tartıştığımız, daha yeni ka
bul ettiğimiz Tasarrufların Teşviki Ka
nunu ve vergi kanunları üzerinde yapılan 
değişiklikleri acaba kim hazırladı? Bun
ların hazırlanması için acaba kim karar 
aldı? Bunlar da kendiliğinden gökten inip 
buraya gelmediler. O halde, «Maliye bü
rokrasisine bu sene vergi gelirleriyle ilgili 
hedef verilmemiştir» ifadesi, hakikaten 
talihsiz bir ifade olarak tarafımdan de
ğerlendiriliyor. Yüzde 67'lik bir artış, bir 
hedef değil mi değerli arkadaşlarım? 

Çok değerli milletvekilleri, gene bu
rada sürekli olarak tekrar edilen bir baş
ka konu var: Gayri safî millî hâsıla için
deki vergi gelirlerinin payı hakikaten, da
ha önceki senelerde daha yüksek rakam
larda iken 1984'te 12,9 olmuş; 1985'ten iti
baren sırasıyla 13,8; 15,2; 15,6 mertebele
rine gelmiş ve 1988'de bu rakamın 17,4 
olması bekleniyor. 

Gene daha önceki konuşmalarımda 
ifade ettiğim gibi, 1984 yılında vergi yü
künün, gayri safî millî hâsıla içindeki pa
yının düşük olarak gözükmesinin birkaç 
tane önemli sebebi var : 

Bir tanesi, bu rakamlar net rakamlar 
olduğu için, vergi üzerinden belediyele
re ayrılan paylar burada yok. Daha ön
ce belediyelere ayrılan payların sistemi 

farklı iken, 1984 yılından itibaren tüm 
vergi gelirleri üzerinden belediyelere pay 
verilmesi öngörülmüştür. Gene 1984 yı
lından itibaren büyükşehir belediyelerine 
bir pay ayrılması öngörülmüş olup, ilk 
önce yüzde 3 olan bu oran, bugün yüz
de 5 olarak uygulanmakta ve bu rakam 
da, gene vergi gelirleri içinde olmadığı 
için, rakam bu şekilde düşük görülmek
tedir. 

Başka ülkelerle mukayese ettiğinizde 
bu yekûnların içine mahallî idarelere ve
rilen paylar, ayrıca sigorta gelirleri gibi 
parafiskal gelirler ve vergiler üzerinden 
alınan fon gelirleri de hesaplara katıla
rak konulduğu gibi, bu rakamlar yük
sek görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, şuna inanıyo
ruz : Toplama baktığımız takdirde, vergi 
hedefleri, vergi gelirleri ve bunların gayri 
safî millî hâsıla içindeki yerleri, Türkiye-
mizin kalkınmasına yardım edebilmek ve 
daha mutlu yapabilmek için yeterli sevi
yelerdedir; ama artırılması mutlaka la
zımdır ve biz elbirliği ile ve siz sayın 
milletvekillerimizin de değerli destekle
riyle bu hedefe (mutlaka ulaşacağız. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; müsaade ederseniz bir hususu bü
kere daha tekrar etmek istiyorum: Bu 
sene bilgisayar sisteminin ve bilgi banka
sının devreye girmesi sonucunda, özellik
le İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Ada
na ve Kocaeli vilayetlerimizde olmak üze
re ve giderek tüm yurdumuzda, çapraz 
kontrollar başlamakta olup lüks araba, 
lüks konut, yat, kotra vesaire gibi husus
ların incelenmesi, tespiti, dökümü ve kü
tükleri oluşturulmaktadır. Beyannameler
de, bu konularda yanlış yapan kimseler 
tespit edilecektir. 

Bu bakımdan, zaman zaman, işte 
«Lüks tüketim mallarını kullananlar ve-
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ya lüks evlere, kotralara, yatlara, lüks 
arabalara sahip olanlar incelenmiyor, bun
lar tespit edilmiyor, bunların üzerine gi
dilmiyor» diyen arkadaşlarımıza da bu 
konuyu ifade etmek istiyorum; bütün 
bunları yapabilmek, sabit kaleme tüküre-
rekten, alt alta rakamları toplayarak ola
mazdı. Ancak bütün bunlar, 20 nci Yüz
yılın sonuna gelmiş olan Türkiye'nin bil
gisayara başlamasıyla mümkün olabilirdi. 

Aslında bilgisayar konusu, Türkiye'de 
15 - 20 yıldır konuşulmaktaydı; ama cid
dî olarak hükümetimiz ele almış olup, 
ilk defa bu sene, bilgisayar verilerinden 
hareketle, bilgi merkezlerinden, bilgi ban
kasından istifade etmek suretiyle, bu çap
raz kontrollar yapılacak ve arkadaşları
mızın arzu ettikleri hususlar da bu sene
den itibaren kontrol altına alınmış ve tes-

' pit etmiş olacaktır. 
Sayın Başkan, çok değerli milletve

killeri; sözlerime burada son veriyorum.̂  
1988 yılı gelir bütçesi üzerinde dile getir
diğiniz hususlar ve gösterdiğiniz özverili 
çalışmalardan dolayı, her birinize ayrı ay
rı teşekkür ediyor; beni dinlediğiniz için 
hepinize saygılar sunuyor; 1988 yılı ge
lir bütçesinin milletimize, memleketimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Sağ olunuz efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Şahsı adına, aleyhinde, Sayın Hasan 
Namal... 

Yok mu efendim?.. Yok. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Söz sırasını bana verdi efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Aykon Doğan; 
buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Doğan, süreniz 10 dakikadır 
efendim. 

ABDULLAH AYKON DOfrAN (İs
parta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; sabahki konuşmama ila
veten, 10 daki'ka içinde bazı yapıcı öne
riler .getirerek vergi politikasına ve .büt
çe uygulayıcılarına faydalı olmak ama
cıyla, ikinci defa şaihsım adına gelir büt
çesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi tekrar saygı ile selamlarım. 

Son sözü almış olmam hasebiyle, ön
celikle, bu mübarek günde 1988 bütçe
sinin milletimize, memleketimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Ayrıca bu bütçeyi 
hazırlayıp buraya getiren Maliye Bakan
lığının değerli bürokrat kadrosuna da 
(huzurlarınızda teşekkürü bir borç bili
yorum ve onların da bütçe uygulama
sında, politikacılara gerekli bilgileri -tek
nik biDgiıleri- günü gününe vermelerini 
de temenni ediyorum. 

Değinmek istediğim birinci nokta 
şudur : Sabahki konuşmamda zamanım 
yetmedi; KDV uygulamasında çiftçinin 
durumunu ele almak istiyorum. Değerli 
arkadaşlarım, bugün KDV uygulamasın
da çiftçi tüketici durumuna düşürülrriüş-
tür. Çiftçi traktör alırken KDV öder, 
gübre veya diğer KDV*ye tabi malları 
alırken -mesela akaryakıt- KDV öder. 
Bir sanayici gibi bunları satış hâsılatın
dan indiremez. Bu, KDV'nin teknik bir 
zafiyetidir, bu zafiyeti önleyici tedbir
leri gdürmek de Hükümetin görevidir. 
iDört yıllı'k KDV uygulamasında büyük 
bir eksiklik .vardır, bu nedenle KDV uy-
ıgulayan bütün AT .ülkelerinde olduğu 
.gibi, Türkiye'de de dileğim odur ki, çift
çiye, üreticiye KDV .girdilerini telafi et
mek üzere bir KDV iadesini, Yüce 'Mec
lisin huzurlarında Hükümete tekrar ha
tırlatmayı Jhtîyaç olarak görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada sabah
leyin Deli Dumrul'dan bahsedildi. Türk 
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vergi sistemi içinde Deli Duhırül'u Dede 
Korkut maisallarında aramayalım, vergi 
sistemimiz içinde Deli Duanrul vergisi 
vardır. Nasıl var olduğunu size anlata
yım. Bulgun tarımla uğraşan çiftçi buğ
day üretir, pancar üretir, götürür bunu 
(devlete satar. Pancar, buğday, arpa, ay
çiçeği, zeytin üretiminde onun kârlılığına 
'bakılmaz; zararına da bakılmaz, başa. 
Ibaş maliyetine de bakılmaz; ıkâr etse de, 
zarar etse de, maliyetini kurtarsa da, 
ıkurtarmasa da bundan yüzde 4 stopaj 
alınır. İşte bu köprüden geçene de, geç
meyene de vergidir; kâr eden çiftçiye de 
/vergidir, ıkâr etmeyen çiftçiye de vergi
dir. Bunun adına siz ne kadar gelir ver-
ıgiisi deseniz de, kâr ötmeyen bir çiftçiden 
vergi alınmayacağından, bu Deli Dum-
rul vergısidir. Bunu da kaldırmayı ıben 
•öneriyorum değerli arkadaşlarım. (DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

IDiğer bir konu : Değerli arkadaşla
rım, bugün bir ANAP milletvekilli ha-
nrmelfendi arkadaşımız, «İstanbul'da bir 
-millet evi açacağından» bahsetti. Bu ko
nuda ANAP Hükümeti, millet evi aç
makta geç kalmıştır. 0ünkü, bunların 
kullanış şekline katılmıyorum. Bugün va
li evi vardır, maliyeci evi vardır, SEKA' 
cı evi vardır, Demir-Çelik mensupları evi 
vardır; elhamdülillah milletvekilleri evle
rini de oraya diktik; ama, burada bütün 
Maliyecilere «öncelikle tasarruf edin, 
(Millet evini açın; millete ev imkânını da
ha da fazlal'aştırın» diyorum. 

IBu polemik değil, Maliyede, iken bir 
vatandaş vergisini ödeyemediği için, ote
lini devlete intikâl ettirdik. O zamanın 
Maliye .Bakanı, -o zaman da karşı çık
rığım için rahatlıkla konuşuyorum- An
kara'da o yerde bir Maliye evi açtı. Kim
ler kalır? Üst .bürokratlar kalır. Bunun 
devlet bütçesinden finansman imkânı bu

lunamadı; ama, Merkez Bankasından fi* 
nansmanı sağlandı. Bunun arkasından vi
layet evleri ıgeldi, vali evleri geldi, SEKA 
evleri geldi. Bunlar güzel şey. Devlet 
memuruna harcırah olarak otelde ka'la-
Ibİlıeceği ücreti verin; bu tür evleri işlet
me gibi kullanmayın ve devlete otelci
lik falan yaptırmayın. 

Almanya'dan bana bir heyet geldi; 
Ibünları anlattığım zaman şaşırdı, «Tür
kiye'de Maliye [Bakanlığı bir de otelcilik 
mi yapıyor?» dedi. Bu konuyu da bir 
anekdot olarak İfade ediyorum. 

Sayın Bakan, «Doğuda, birinci ve 
ikinci derece gerice yörelerde vergi yü
kü sıfırdır» dediler. Değerli arkadaşla
rım, «Vergi yükü sıfırdır» demek, bura
daki vatandaşlar hiç vergi yükü taşımı
yor demektir. Halbuki bu böyle değil
dir. Sadece Gelir Vergisi yükü sıfırdır; 
ama, 15 inci derecedeki bir memura ta
nıdığınız vergi avantajı 9 bin liradır. Ya
ni, bu 9 bin lira ile siz bu memuru Do
ğuya götürebilir misiniz? Götüremezsi
niz. Birinci derecede bir öğretmene ta
nıdığınız vergi avantajı 40 bin liradır. 
Doğudaki sebze fiyatları, Ankara'dan 
pahalıdır; Diyarbakır'da pahalıdır. Pek 
çok mal, orada daha pahalıdır. Bu paha
lılık içinde vasıtalı vergi olarak ödeye
ceği vergi, bu tavizlere rağmen daha faz
ladır. Onun için burada diyorum ki, 1984 
yılında getirdiğiniz birinci ve ikinci de
rece gerice yörelere vergi teşvikleri, der
de şifa olmamıştır. 

iDeğerli arkadaşlarım, bunu da bu 
şekilde (belirttikten sonra, şoför esnafının 
vergi yüküne de kısaca değinmek istiyo
rum. Çünkü, Türkiye'de devlet, bir ara
bayı, bir de binayı bulmuştur; bunlardan 
kolayca vergi alma yoluna gitmiştir. Şo
för esnafı üzerideki vergi yükü de ol
dukça ağırdır. 
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NAİBİ POY1RAZ (Ordu) — Sayın 
^Başkan, vakit doldu. 

ABDULLAH AY1KON DOĞAN 
\(Devamla) — Birkaç kelime ile sözle
rimi tamamlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Süreniz henüz dolma
dı efendim, 3 dakikanız daha var. 

ABDULLAH AY1KON DOĞAN (De
vamla) — Vergi yükü ağırdır. Bugün, 
şoför esnafı arabası ile geçimini sağla
maktadır. Bundan bir Taşılt Alım Ver
gisi alırız; tenezzüh aralbası alandan da 
aynı miktarda Taşıt Alım Vergisi alı
rız, şoförden de aynı miktarda Taşıt 
Alım Vergisi alırız; bu bir. 

İkincisi; değerli arkadaşlarım, şimdi 
Ihükümet ne yapmıştır: Burada elimde lis
te de var. 1987 yılında Taşıt Alım Ver
gisi tarifeleri kademe kademe olup, yat
ların ayrıdır, uçakların, helikopterlerin 
ayrıdır; şoför esnafının ayrıdır; kamyo
nun ayrıdır. 

iDeğerli arkadaşlarım, güzel hoş da, 
bunları burada söylemekte de yarar var. 
1988 yılına gelirken hükümet çıkardığı 
'kararname ile yatların Taşıt Alım Ver
gisini yüzde 50, yani, enflasyon kadar 
artırmıştır; ama, şoför esnafının kam-
yonundaki, talksilsindeki Taşıt Alım Ver
gisi nispetini yüzde 100 artırmıştır. Bu
rada benim muhalefet olarak size sor
mak hakikim değil midir? Hani, siz böy
le yat sahiplerinden daha çok vergi alı
yordunuz? Değil. Yat alışlarındaki ver
gi oranını yüzde 50 artıran, ama şoför 
esnafının Taşıt Alım Vergi'sini 1987'den 
1988'e yüzde 100 artıran bir hükümetin, 
burada bu şekilde konuşmaya hakkı 
yoktur. Vardır; ama, bunu da bizim 
'burada bu şekilde saptamaya hakkımız 
vardır. 

©eğerli arkadaşlarım, diğer bir hu-| 

sus, bugün trafik sigortasında yolcu ta-
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şıyan dtiobüslerin trafik sigortası. 20-, hin 
liradan 100 bin liraya çıkartılmıştır. 500 
mercedes, 'bugünkü değeri 2,5 milyon 
liradır. Bunun da sigortası ancak 3 bin 
liradan 6 bin liraya çıkarılmıştır. Birisi
ni beş misli artırıyorsunuz, diğerini de 
Ibir misli artırıyorsunuz. 

(Değerli arkadaşlarım, 'buradan şunu 
soruyorum; birtakım vergileme tedbirle
ri ve parafiskal tedbirler getiriyoruz; ama 
bunun ekonomik sonuçlarını düşünmü
yoruz. 

Son söz olarak şunu belirteyim; Sa
yın Bakan bana burada cevap verdi. Ben 
«iBu hükümet maliye bürokrasisinde po
litik hedefleri verememiştir» dedim. Bu 
sözden kastım şudur; bugünkü hüküme
tin zaten politik hedefleri vermeye im
kânı kalmamıştır, deniz bitmiştir. Neden? 
Çünkü, politik hedefleri tayin eden, 1987 
yılı sonunda ertflasyonun vardığı nokta
dır. 1988 ekonomi politikasını bu enf
lasyon tayin etmiştir. Bu enflasyon getir
miştir 4 .Şubat kararlarını; bu enflasyon 
getirmiştir yeni finansman arayışlarını; 
bu enflasyon getirmiştir bu bjütçeyi. 
Onun için bu bütçede hükümetin bürok
rasisi hem yoktur, ikincisi de bu enflas
yon sebebiyle hükümetin bir hareket im-
'kânı yoktur. Onun için bir hedef verme
si de mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, ikincisi; Mali
ye Bakanlığından,, Katma Değer Vergisi 
gibi bir vergi çıkmıştır; moderndir. Uy
gulamasını ANAP iktidarı getirmiştir; 
bunu da teslim ediyoruz; ancak, Katma 
Değer Vergisinden sonra, -gene tekrar 
ediyorum- görüştüğümüz son vergi ka
nununa komisyonda 10 madde eklenmiş
tir. Burada ise uzun süre tartışılmış ise de 
bir (Vergi kanunu şekline sokulamamıştır. 
Değer Vergisinden sonra, -gene tekrar 
na siz inanıyorsanız mesele yok. 
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jönün için diyorum ki, burada görüş
tüğümüz son vergi kanununda, eğer he
defler maliyıe bfürokra'sisine verilseydi, 
hükümetin çok rahat çıkarabileceği, âdil 
bir vergilemeye imikân veren bir kanun 
(buraiya gelebilirdi. Şoför esnafı Motorlu 
Taşıtlar Vergiisini ödemediği zaman, ara
basını yol kenarına çekmek mecburiyeti 
gibi, vergisini ödemediği takdirde trafik 
muayenesi yapılamaz gibi uygulamalara 
gerek kalmazdı. Burada vurgulamak is
tediğim o kafadır. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, süreniz 
dolmuştur; toparlayın efendim. 

ABDULLAH AYIKÖN DOĞAN (De
vamla) — Vergi alımında, yapılamaz 
olayı yoktur değerli arkadaşlarım. O iş
lem yapılır; vergi alınır. Eğer, bu he
defler doğru verilseydi -gene tekrar edi
yorum- rakının şişesinden, şarabın şişe
sinden, viskinin şişesinden, şişeyi esas 
alarak, yani şişe başına hesabıyla vergi 
almak gibi bir Ortaçağ usulüne dönmez
diniz. 

Siz, kendiniz çağ atladığınızı iddia 
ediyorsunuz; ama, son vergi •kanunlarıy
la, Ortaçağa doğru çağ atladınız. 

Tekrar, bütçentin hayırlı' olması dilek
lerimle (hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim, sağ olun, Var olun 
Sayın Başkanıım. 

BAŞKAN — Sağ olun efendim. Te
şekkür ederim. 

Gelir Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
tarnaimlianımıştır, 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
IBaşkan, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç so
ru soracak. 

©aşka soru sormak isteyen var mı 
efendim?.. Yok. 

Sayın Genç, programımız uzun; so
rularınız mümkün olduğu kadar kısa 
olsun. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Çok 
kısa Sayın Başkan. 

IBAŞKAIN— Buyurun. 
IKIAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakan soruma yazılı da 
cevap .verebilirler. 

IBugünkü Günaydın Gazetesinde Sa
yın Başjb'akanın Amerika'da çiftliği ol
duğundan söz edilmektedir. Acalba bu 
doğru mudur, değil midir? Sayın Maliye 
Bakanrmıza -çKinkü muhatap bakan ola
rak şu anda o <var- soruyorum. Çok acil 
Ibir konu. Bunun cevaplandırılmasını ri
ca ediyorum. 

- ıBAŞKAN — Tamam, mesele anlaşıl
mıştır. Teşekkür ederim. 

ıMAÜÎYE VE GOMIRÜK BAKANI 
AHMET KÖRTCEIBE ALıPTEMOÇÎN 
ı(jBursa) — Yazılı cevap vereceğim. 

IBAŞKAN — Soru sorma işlemi ta
mamlanmıştır. 

MIEHİMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Ben de soru sormak istiyordum Sa
yın Başkan. 

BAŞMAN — Soru sorma işlemi ta
mamlandı; soru sormak istediğin izi da
da önce belirtecektiniz. 

Gelir Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır, 

2., — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarı \ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/393) (S. Sayısı : U2) (1) 

BAŞKAN — Gelir Bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kalbul edenler... Kabul' etmeyen
ler... Katbul edilmiştir. 

Şimdi, 2 nci maddeyi ve bağlı cetve
lin bölümlerimi okutup, ayrı ayrı oyla
rınıza «unacağım. 

(1) 22 S. Sayılı Basmayan 4.4.1988 
tarihli 45 inci Birleşim Tutanağına ekli
dir. 
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.Bölümlerin okunmasından önce, oku
nacak metinler oldukça uzun öl'duğu için, 
Katijp Üye arkadaşımızın oturarak oku
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Katoul edilmiştir. 

Gelir 
türü 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum : 

A ç ı k l a m a 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelir

leri bağlı (B) işaretli ce'tvelde .gösterildiği 
üzere (18 254 481 000 000) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

Lira 

V Vergi gelirleri 15 100 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 1 554 481 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve fonlar 1600000000000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 18 254 481 000 000 

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

2 nci maddeyi kabul edilen cetveliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denge 

MADDE 3. — ödenekler toplamı ile 
tahmin edilen gelirler arasındaki fark net 
borçlanma hâsılatı ile karşılanacaktır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKtNCÎ BÖLÜM 
Bütçe Uygulama Esasları 

Ödenek Dağıtım ve Kullanımı 
MADDE 4. — a) Bütçe kanunlarına 

eldi (A) cetvellerindeki ödenekler, Mali
ye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek 

ilkeler ve serbest bırakma oranları dahi
linde kullanılır. 

Bu oranlar üzerinde harcama yapıla
maz. 

idareler bütçelerinde yer alan ödenek
leri belirlenecek ilkeler ve serbest bırak
ma oranları dahilinde Kalkınma Planı ve 
Yıllık Programda öngörülen hedefleri ve 
hizmet önceliklerini göz önünde bulun
durarak, tasarruf anlayışı içinde, kullan
makla yükümlüdürler. 

b) Bütçe kanunlarına bağlı (A) işa
retli cetvellerdeki ödeneklerin (Hazine 
yardımı almayan katma bütçeli idareler 
ödenekleri ile Maliye ve Gümrük Bakan
lığı bütçesinin «930-08-3-309-900 Yedek 
Ödenek» ve «940-03-3-424-900 Siyasî Par
tiler Kanunu uyarınca Devlet yardımı» 
tertiplerindeki ödenekler hariç) % 8'ine 
kadar olan kısmım, konsolide bütçe bü
yüklüğü ile sınırlı olarak Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçesinin 930-08-3-309-900 
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Yedek ödenek tertibine eklenmek üzere 
kesmeye Bakanlar Kurulu, 

'Bakanlar Kurulu Kararı ile kesilen 
miktarları Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Bütçesinin ilgili tertibine eklemeye ve bu 
işlemler sonucu doğacak Hazine yardımı 
fazlalarını iptale Maliye ve Gümrük Ba
kanı, 

Yetkilidir. 
(BAŞKAN — Maldde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-

!b'ul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiş
tir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Aktarma1 

MADDE 5. — Maliye ve Gümrük Ba
kanı; 

a) Münhasıran (100 - Personel gider
leri) harcama kalemindeki ödeneklerle 
ilgili olarak, aynı (kuruluş bütçesi içinde 
programlar arası aktarma yapmaya, 

ib) Kuruluş bütçelerinin (100 - Per
sonel" gi'derleri) tertiplerinde yer alan öde
neklerden yılı içinde kullanılması imkânı 
olmadığı tespit olunan miktarları, ilgili 
kuruluşla muta'bakat sağlanmak suretiyle 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde 
yer alan (Personel Gi'derleri öueneğiyne 
aktarmaya* 

c) Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun 
isteği üzerine bütçesinden, malî yıl için
de hizmeti yürütecek olan daire veya ida
renin "bütçesine ödenek aktarmaya ve bu 
konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

d) 1988 Yılı Programının Uygulan
ması, Koordinasyonu ve izlenmesine Dair 
Karara uygun olarak yıllık programda ya
pılacak değişikliklere muvazi olarak, de
ğişiklik konusu projelere ait ödenekleri 
ilgili kuruluşlar bütçeleri arasında aktar
maya, 

Yetkilidir. 

Malî yü içinde diğer bir daireye ve 
idareye aktardan ödeneklerle ilgili hiz
metin yürütülmesiyle bütçesine aktarma 
yapılan daire veya idare görevlidir. 

Genel bütçeli dairelerle, katma bütçeli, 
idarelerin Türkiye Elektrik Kurumu ile 
Büyük Şehir Belediyelerinin elektrik, su 
ve havagazı işletmelerine olan borçlarının 
ö'denmesine ilişkin esas ve usulleri tespi
te, gerektiğinde adı geçen İdarelere yapı
lacak Ödemeleri gerçekleştirmek maksa
dıyla, genel ve katma bütçeli kuruluşlar 
'bütçelerinden bu kuruluşlarla varılacak 
mutabakat üzerine Malîye ve Gümrük 
Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine bü 
maksatla kullanılmak üzere ödenek ak
tarmaya ve bü konuda gerekli bütçe iş
lemlerini yapmaya veya ilgili kuruluşun 
t>orç tertibine ya da bu amaçla yeniden 
açılacak tertibe aktarmada bulunmaya 
Maliye ve Gümrük Balkanı yetkilidir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz iŝ  
feyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bölüm Düzeni ve Deyimler 

MADDE 6. — Gi'der cetvellerinin bö
lümleri, program bütçe uygulamasında 
programlar şeklinde düzenlenir. Program
lar altprogramlara, altprogramlar da hiz
metlerin veya harcamaların niteliğine uy
gun ödenek türlerine göre faaliyet veya 
projelere ayrılır. Her faaliyet veya proje 
gerekli sayıda harcama kaleminden olu
şur. 

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

a) «Fasıl ve bölüm» deyimleri bütçe 
sınıflandırılmasındaki «Program»ı, 

b) «Kesim» deyimi «Altprogram»ı, 
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c) «Madde» deyimi, harcama kalem
lerini de kapsayacak şekilde «Faaliyet» 
veya «Proje»yi, 

d) «Tertip» deyimi, hizmet veya har
camanın yapılacağı program, altprogram, 
ödenek türü, faaliyet - Proje ve harcama 
kalemi bileşimini, 

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

ıf) «Ayrıntı kodu» deyimi, harcama 
kaleminde yer alan ödenekler esas alına
rak tahakkuk ettirilecek giderlerin (R) 
işaretli cetvelde belirtildiği üzere Devlet 
muhasebesi kayıtlarında gösterileceği alt-
ayırımı (bu ayırıma Kesinhesap Kanunu 
tasarılarında da yer verilir.), 

g) Borç ödemeleri yönünden «İlgili 
hizmet tertibi» deyimi, ('Personel giderle
rine ait harcama kalemlerindeki ödenek 
bakiyeleri yalnızca personeli giderleri 
borçlarına karşılık gösterilmek şartıyla) 
ihizmet veya harcamanın ait olduğu prog
ram bazını, 

İfade eder. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz İs
teyen?.. Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Ka

lemleri Açılması 
MADDE 7. — Maliye ve Gümrük Ba

kanı; 

a) İlgili mevzuatına göre, yılı için
de 1988 Yılı Programına alınan projeler 
için (2) ödenek türü altında, hizmetin ge
rektirdiği hallerde de (3) ödenek türü al
tında yeni tertipler; veya (A) işaretli cetve
lin bütünü içinde yeni faaliyet ve harca
ma kalemleri açmaya, 

b) Gerektiğinde <(B) işaretli cetvelde 
yeni bölüm, kesim ve madde kalemleri 
açmaya, 

Yetkilidir. 
(BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yak. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Politikaya İlişkin Hükümler 
Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 
'MADDE 8. — Maliye ve Gümrük Ba

kanı; 
a) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, 

tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politi
kası yürütmek amacıyla ödeneklerin da
ğıtım ve kullanımını, gelir ve giderlere iliş
kin kanun, yönetmelik ve kararnamelerin 
uygulamalarını düzenlemek üzere, gerekli 
önlemleri almaya, standartları tespite ve 
sınırlamaları koymaya, 

b) Giderlerinin yarısından fazlası Ha
zine yardımları ile karşılanan ve katma 
bütçeli idare durumunda bulunmayan özel 
kanunlarla kurulmuş kamu kuruluşlarının 
hizmet programlarını yılı içinde düzenle
meye ve bunlar için harcamalar ve istih
dam esasları yönünden, gerekli standart
ları tespite ve sınırlamaları koymaya, 

c)- Fonlarla ilgili tahakkuklardan 
ödenmemiş olması nedeniyle emanete alın
mış miktarları gelir kaydetmeye, 

Yetkilidir. 
'Bu madde hükmü özel idareler, bele

diyeler, döner sermayeli kuruluşları ve ka
mu iktisadî teşebbüsleri hakkında da uy
gulanır. 

İBA'ŞSÜAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-
ul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Resmî Taşıtlara Ait Hükümler 
MADDE 9. — 237 sayılı Taşıt Kanu

nu kapsamına giren taşıtların edinilmesi, 
kullanılması ve elden çıkarılması husus
larında tasarruflu bir bütçe politikası uy
gulanmasına yar'dımcı olmak üzerej 

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

b) 237 sayılı Taşıt Kanununa ta'bi 
kuruluşlarla, bunlara bağlı fonlar; binek, 
station' wagon, arazi binek, minibüs ve 
otobüs tipli taşıtlardan, yurt dışında olan
larla 237 sayılı Kanuna ekli (1) ve (2) sa
yılı cetvellerde sayılan zat ve makamlara 
tahsisli olanlar hariç olmak üzere, 
31.12.1987 tarihinde model yılı itibariyle 
15 yaşını doldurmuş olanlarını 31.8.1988 
tarihinden itibaren tasfiye etmek zorun
dadırlar. 

Bu taşıtlar 10.J8.1988 tarihinden itiba
ren hiçbir şekilde kullanılamaz ve trafiğe 
çıkartılamaz, bakım ve onarım gideri ya
pılamaz. 

Genel bütçeye dahil dairelere ait taşıt
lar Malîye ve Gümrük Bakanlığınca, di
ğer kuruluşlara ait taşıtlar ise kendileri 
tarafından tasfiye edilir. 

c) Başbakanlık, taşıt edinilmesi, kul
lanılması ve elden çıkarılması konuların
da her türlü düzenlemeleri yapmaya, ted-
ıbirleri almaya ve ilgili kuruluşları bu 
amaçla görevlendirmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Geçen Yıllar Borçları ve İlama Bağlı 

Borçlar1 

'MADDE 10. — Malî yılın sonuna ka
dar; ödenemediği gibi emanet hesaibına 
da alınamayan ve 1050 sayılı Muhasebe! 
Umumîye Kanununun 93 üncü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış bulu
nan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler 
aşağıdaki ilkelere göre yapılır. 

a) Yılları bütçelerinin (1) ödenek, 
türü itibariyle, (100 - Personel Giderleri) 
ne ait harcama kalemlerinden doğan borç
lar, «Personel Giderleri Geçen Yıllar 
Borçlan» faaliyetinden Ödenir. 

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

aa) "Diğer cari gederlerden doğan 
borçlar, «Diğer Cari Giderler Geçen Yıl
lar «Borçlan», 

lbb) Yatırım hizmetlerinden doğan 
borçlar, «Yatırım Giderleri Geçen Yıllar 
Borçları», 

cc) Transfer tertipleri ile ilgili olarak 
doğan borçlar, «Transfer Giderleri Geçen 
Yıllar Borçları», 

faaliyetlerinden 'ödenir. 

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

c) Hazine yardımı alan katma bütçe
li idarelerde, 1050 sayılı Mühasebei Umu
miye Kanununun değişik 59 uncu madde
sinin ikinci fıkrası uyarınca, ilama bağlı 
borçlar tertiplerinde yılı içinde gerçekleş
tirilecek ödenek artışları, 'Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca Hazine Yardımı ile il'iş-
kilendirilerek yapılır, 

— 656 — 



T. B. M. M. B : 59 19 . 4 . 1988 O : 2 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-
Ib'ul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tl inci maddeyi okutuyorum : 
Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yar

dımı 

'MADDE 11. — Katma bütçeli idare
lerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin 
Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve kar
şılığı ile ilgili katma bütçenin (B) cet
veline 'getir yazılan miktarlardan, bu ama
ca göre fazla olduğu tespit edilen kısım
lar, malî yıl sonunda Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı ile mutabakat kurula
rak ilgili idarelere ödenmeyerek Maliye 
ve Gümrük Bakanınca iptal edilir. 

Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü dı
şındaki katma bütçeli idarelerin malî yıl 
sonuna göre Mal'iye ve Gümrük Bakanlı
ğınca tespit olunacak bütçe fazlaları genel 
'bütçeye gelir yazılır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Yatırım Harcamaları 

ıMADDE 12. — Yıllık programlara ek 
yatırım cetvellerinde yer alan proje dışın
da herhangi bir projeye yatırım harcama
sı yapılamaz. Ancak Silahlı Kuvvetler Büt
çesinin programlarında (1) ödenek türü 
içinde yer alan savunma sektörü, altyapı, 
inşa, iskân ve tesisleriyle, NATO enfrast-
rüktürün gerektirdiği inşa ve tesisler ve 
bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile RE-
MO programı içerisinde yer alan alım ve 
h'izmetler, Devlet Planlama Teşkilatı vize

sine 'bağlı olmayıp, yıllık programlara ek 
yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

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

Yıllık Yatırım Programına ek yatırım 
cetvellerinde yer alan projelerden ilgili 
hakanın onayı ile il özel idarelerince va
linin yetki ve sorumluluğunda gerçekleş
tirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, 
münhasıran proje ile ilgili harcamalarda 
kullanılmak üzere, hizmetin ait olduğu 
il özel idaresine ödenir. Mahallî hizmet 
niteliğini taşıyan işler, hu fıkrada belirti
len esaslar çerçevesinde program ve pro
je safhasında da valilerin yetki ve sorum
luluğuna devredilebilir. 

Yıllık programa ek yatırım cetvelle
rinde yıl içinde yapılması zorunlu deği
şiklikler için «1988 Yılı Programının Uy
gulanması, ıKöordina'syonu ve İzlenmesi
ne Dair Karar» da yer alan usullere uyu
lur. 

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

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

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödenek

lere İlişkin Hükümler 
MADDE 13. — Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı Bütçesinde yer alan ve gerekti
ğinde kullanılabilecek ödeneklere ilişkin 
hükümler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Personel giderleri ödeneği: 
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Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kul
lanılan ödeme emirlerine dayanılarak 
yapılan hesaplamalar sonucunda, bütçe
lerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği 
anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının 
gerektirdiği harcamalar için, 100 - Per
sonel giderleri (Üniversitelerin gece öğ
retimine ilişkin fazla çalışma ücreti ile 
konferans ücreti hariç) ile yolluk karşı
lığı verilen tazminatlar, sürekli görev yol
lukları, yurt dışında görevli öğretmen ay
lıkları, muhtar ödenekleri ile ilgili tertiple
re, Malîye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe
sinin (930-08-3-3Ö1 -900) fertJbindeki öde
nekten aktarma yapmaya Maliye ve Güm
rük Balkanı yetkilidir. 

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

b) Yatırımları hızlandırma ödeneği: 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesi

nin 1(930-08-3-303-900) tertJbindeki öde
nekten; 

1988 Malî Yılı Programının Uygulan
ması, İzlenmesi ve Koordinasyonuna İliş
kin Kararname hükümlerine uyularak, 
1988 yılı yatırım programının uygulama 
durumuna göre gerektiğinde öncelikli sek
törlerde yer alan yatırımların hızlandırıl
ması veya yılı içinde gelişen şaftlara göre 
öncelikli sektör ve altsekrJörJerde yer alan 
ve programa yeni alınması gereken pro
jelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin 
artırılmasında kullanılmak üzere sözkö-
nüsu projelere ilişkin mevcut veya yeni
den açılacak tertiplere ve Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin kamu ik
tisadî teşebbüsleri ile ilgili faaliyetlerine 
aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

c) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal öde
neği : 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesi
nin <930-08-3-3Tl-900) tertibindeki öde
nekten, 13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Ka
nuna 15.5.1973 tarih ve 1728 sayılı Kanun
la eklenen fıkra gereğince, her türlü sıkı
yönetim giderleri ile 25.10.1983 tarih ve 
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 
Öngördüğü giderleri karşılamak üzere Baş
bakanlık Bütçesinde açılacak tertibe ak
tarma yapmaya Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

d) Kur farklarını karşılama ödene
ği :> 

Yurt dışında kuruluşu olan Genel Büt
çeye dahil dairelerin (3) ödenek türünde 
olup, 610, 620 ve 710 ayrıntı kodlarına 
gider kaydedilecekler hariç, (1) ve (3) 
ödenek türü altındaki tertiplerde yer alan 
ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz 
olarak kullanılması gereken ödenekleriy
le, genel bütçeye dahil dairelerle katma 
'bütçeli idarelerin uluslararası kuruluşlara 
yapacakları ödemelere dönük ödeneklerin 
yabancı para karşılıklarını sabit tutmak 
ve 31 Aralık 1987'deki kurlar ile transfer 
anındaki kurlar arasındaki farkı karşıla
mak amacıyla Maliye ve Gümrük Bakan
lığı .Bütçesinin (930-08-3-302-900) tertibin
deki ödeneği ilgili kuruluşların hizmet 
programlarında mevcut ilgili tertiplere ak
tarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

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

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

2. Hizmetin gerektirdiği hallerde Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçe-

— m — 
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sinin 910, 920, 930 ve 950 kod numaralı 
programlarından, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın 
teklifi ille yedek ödenek tertibine aktar
ma yapmaya, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yök. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Eğitim ve Öğretim Ödenekleri 
MADDE 14. — Genel Bütçe dışın

daki kamu kuruluşlarının bütçelerine, ge
nel bütçeye dahil dairelerce yönetilen her 
derecedeki yatılı okullarda veya yurt dı
şında kendi hesaplarına okutturacakları 
öğrenciler için konulmuş olan ödenekler
den gerekli miktarlarını, bu Kanuna bağ
lı (B) cetveline gelir ve bu öğrencilerin 
her çeşit gideılerin'i' karşılamak üzere (A) 
cetvelinde ilgili kurumun bütçesinde 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplere 
ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

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

Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bui edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Kamu Ortaklığı Fonundan Sağlana

cak Kaynaklar 

MADDE 15. — Yüksek Planlama 
Kurulunca, 2983 sayılı Tasarrufların Teş
viki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırıl
ması Haikkında Kanun hükümleri çerçe
vesinde, altyapı tesislerinin finansmanı 
amacıyla ayrılan kaynaklan, bir yandan 
bütçeye açılacak özel tertibe gelir, diğer 
yandan ilgili kuruluş bütçelerinde açıla
cak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, 
bunlardan yılı içinde harcanmayan mik
tarı ertesi yıl bütçesine devren gelir ve 

ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

Devlet Planlama Teşkilatı bu suretle 
temin edilen kaynakların 1988 yılı prog
ramı ile ilişkisini yılı içinde gerçekleştir
meye yetkilidir. 

2983 sayılı Kanun gereğince çıkarılan 
anapara iadeli gelir ortaklığı senetleri 
karr.u kurumlarının yapacakları ihale ve 
sözleşmelerde ve 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nunun 10 uncu maddesinin 3 numaralı 
bendine göre teminat olarak ve Hazine
ce satılacak millî emlak bedellerinin öden
mesinde nominal değerleri üzerinden ka
ıbul edilir. 

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

Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.., Etmeyenler... Kalbül edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
REMO ve Savunma Sanayii Destek

leme Fonu ile ilgili Hükümler 

MADDE 16. — Silahlı Kuvvetlerin 
yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve ge
reçlerinin yenileştirilmesi amacıyla Millî 
Savunma ve İçişleri (Jandarma Genel 
Komutanlığı) Bakanlıklarına gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişme yetkisi 
verilmesi hakkında 1904, 2020 ve 2300 
sayılı kanunlarla değişik 27.6.1972 tarih 
ve 1601 sayılı, 23.11.1972 tarih ve 1632 
sayılı kanunların 8.9.1983 tarih ve 2886 
sayılı Devlet ihale Kanununa aykırı ol
mayan hükümlerinin yürürlük süresi uza
tılmış ve ilgili bütçelerde yeni tertip aç
maya ve geçen yıllar ödenek bakiyeleri
ni devretmeye Maliye ve Gümrük Baka
nı yetkili kılınmıştır. 

Türk Silahlı Küvetlerine stratejik he
def planı uyarınca temini gerekli modern 
silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirile
cek savunma ve NATO altyapı yatırım-
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lan için ma'lî yıl içinde yapılacak harca
malar, 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Ka
nunla kumlan Savunma Sanayii Destek
leme Fonunun kaynakları, bu amaçla 
bütçeye konulan ödenekler ve diğer aynî 
ve nakdî imkânlar birlikte değerlendiril
mek suretlîyle Savunma Sanayii icra Ko
mitesince tespit edilecek esaslar dairesin
de karşılanır. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 
ilgili tertiplerinde mevcut ödeneklerden 
yukarıdaki fıkra gereğince tespit edilecek 
miktarlarını Savunma Sanayii Destekle
me Fonuna ödemeye Millî Savunma Ba
kanı yetkilidir. 

Savunma Sanayii Destekleme Fonun
dan birinci fıkra çerçevesinde Hazineye 
yatırılacak paraları bir yandan bütçeye 
gelir, diğer yandan Millî Savunma Bakan
lığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek 
kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek ba
kiyelerini devretmeye Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

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

Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 ndi maddeyi okutuyorum : 
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ile Görev ve Yetkileri Ye
niden Düzenlenecek Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Bütçelerine İlişkin Ak
tarma işlemleri : 

MADDE 17. — a) Maliye ve Güm
rük Bakanı; 

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

(2) Yukarıda belirtilen bütçelerde 
yer alan Silhalı Kuvvetlerin tek merkez
den yönetilmesi gereken ikmal ve teda
rik hizmetleri ile bir programa ait bir 
hizmetin diğer bir program tarafından 
yürütülmesi halinde ödeneği ilgili prog
ram, altprogram, faaliyet veya projeler 
arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının 
yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe ka
nunlarının uygulanması ve kesinhesapla-
rın hazırlanması ile ilgili olarak gerekli 
görülen her türlü bütçe işlemlerini ve dü
zenlemeleri yapmaya, 

Yetkilidir. 

b) Emniyet Genel Müdürlüğü, ye
niden teşkilatlanması ile ilgili kanunî dü
zenleme yapılıncaya kadar, yılı progra
mına dahil yatırımlarının gerçekleştiril
mesi ile ilgili işlemlerden gerekli gördük
lerini Bayındırlık ve iskân Bakanlığının 
uygun görüşünü almak kaydıyla, bizzat 
yapmaya yetkilidir. 

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

Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığınca Yabancı Ülkelere Yapı
lacak Hizmet Karşılıkları : 

MADDE 18. — Maliye ve Gümrük 
Bakanı; 

a) Millî Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü
venlik Komutanlığınca yabancı ülkelere 
ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen 
veya bir hizmetin yerine getirilmesinde 
kullanılan kara, deniz ve hava taşıtların
dan alman kira veya ücret tutarlarını; 
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ıb) Türk Silahlı Küvetlerinin öğre
nim ve eğitim müesseselerinde okutulan 
ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, 
astsubay veya erlere yapılan masraflar 
karşılığında ilgili devletlerce ödenen mik
tarları; 

c) NATO makamlarınca yapılan an
laşma gereğince yedek havaalanlarının 
bakım ve onarımları için verilecek para
ları; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir 
yandan bütçeye gelir, diğer yandan yuka
rıda yazılı kuruluş bütçelerinin sonunda 
açılacak özel tertilplere ödenek kaydet
meye ve bu suretle ödenek kaydolan mik
tarlardan yılı içinde harcanmayan kısım
ları ertesi yıla devretmeye, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Bağış, Hibe ve Yardım ile Gelen Mal

zemeler 
MADDE 19. — a) Yurt içi ve yurt 

dışı kaynaklardan hibe olarak malî yıl 
içinde elde edilecek imkânların Türk Li
rası karşılıkları gereğine göre bütçeye ge
lir veya gider, ödenek ve gider kaydet
meye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

ıb) Dış kaynaklardan veya uluslarara
sı anlaşmalar içerisinde bağış ve kredi 
yolu ile gelecek her çeşit malzemenin 
navlun ve dış alımla ilgili vergi ve resim-
ler'irin .ödenmesi amacı ile bunların kar
şılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya 
yeniden açılacak harcama kalemlerine 
ödenek kaydetmeye ve gereken işlemleri 
yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

c) 1988 bütçe yılı içerisinde Millî 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
ihtiyaçları için yabancı devletlerden as
kerî yardım yolu ile veya diğer yollar
dan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya 
bedellerini, bağlı (B) cetvelinde bu ad
larla açılacak tertiplere gelir ve karşılıkla
rını da bu bütçelerde açılacak özel ter
tiplere ödenek ve gider kaydetmeye - Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu 19 un
cu maddenin, (a) bendinin üçüncü satı
rında «... 'bütçeye gelir veya gelir» şek
linde bir ibare var. Bir yanlışlık mı var 
acaba? Eğer yanlışsa onu düzeltelim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Yanlış yok efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 

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

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Bağışlar ve Diğer Özel Ödeneklere 

tlisjkin Hükümler 

MADDE 20. — Bağışlara ilişkin özel 
ödeneklerle diğer özel ödeneklerden; 

a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş Öde
nek artıkları ile tahsis amacının gerçek-
ıleştirilmesi bakımından yetersiz olanları, 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışın
da kalıp da (1 000 000) lirayı aşmayan 
ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan
ları, 

İptal etmeye Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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21 inci maddeyi okutuyorum : 
DPT Etüt ve Proje Ödenekleri 

MADDE 21. — Devlet Planlama Teş
kilat; Bütçesinin; 

a) (İlli -01 -2-001 -300) tertibindeki öde
nekten, bir kısmını Devlet Planlama Teş
kilatınca gerekli görülen hallerde harca
ma ."'İlçelerine uygun çalışmaların yaptırıl
ması amacıyla, bütçelerin ilgili tertibine 
aktarmaya ve bununla 'ilgili diğer işleri 
yapmaya 'Maliye ve Gümrük Ba'kanı yet
kilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı 
amaçlarla il özel idarelerine, iktisadî dev
let teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüs
lerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini 
peşin ödeyebilir. 

b) (111-01-3-141-900) tertibinde yer 
alan ödeneği, kalkınmada öncelikli yöre
lere ilişkin program ve projeleri destek
lemek amacıyla, bütçelerin ilgili harca
ma kalemlerine aktarmaya Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. Aynı amaç
larla diğer kamu kuruluşlarına yapılacak 
ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

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

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

22 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler 
Bağlı Cetveller 
MADDE 22. — a) 1050 sayılı Mu-

hasebei Umumiye Kanununun değişik 29 
uncu maddesine göre, 

(1) 1 inci madde ile verilen ödeneğin 
dağılımı «A» işaretli, 

(2) Özöl hükümlerine göre 1988 ma
lî yılında tahsiline devam olunacak Dev
let gelirleri «B» işaretli, 
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(3) Devlet gelirlerinin dayandığı te
mel hükümler «C» işaretli, 

(4) Kanunlar ve kararnamelerle bal
lanmış vatanî hizmet aylıkları «Ç» işa
retli, 

(5) Gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişmeye yetki veren kanunlar «G» 
işaretli, 

(6) Harcamalara ilişkin formül «R» 
işaretli, 

b) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hü
kümleri uyarınca her yıl bütçe kanunu 
ile tespiti gereken miktarlar «H» işaretli, 

c) Muhtelif kanunlar ile kanun hük
münde kararnameler uyarınca yılları büt
çe kanunlarında gösterilmesi gereken pa
rasal sınırlar «1» işaretli, 

d) 11.8.1982 Tarih ve 2698 sayılı 
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon
ları Kanununun üçüncü maddesi gere
ğince Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı tarafından idare edilecek okul 
pansiyonları ile Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına bağlı sağlık okulları öğren
cilerinden alınacak pansiyon ücretleri 
«M» işaretli, 

e) 7.6.1939 tarih ve 3634 sayılı Mil
lî Müdafaa Mükellefiyet'ii Kanununun, 

(1) 36 ncı maddesine göre millî mü
dafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hay
vanların alım değerleri «O» işaretli, 

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

f) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
yıl içinde değişiklik yapılabilmesi kay
dıyla Taşıt Kanunu uyarınca kurumların 
satın alacakları taşıtların en çok satın al
ma bedelleri «T» işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Madde hakkında veril

miş iki önerge var, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki gerekçeye istinaden 1988 
Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısına bağlı 
R - Cetvelinin «370 - Bina Küçük Ona
rımı» ayrıntı kodu açıklamasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Haydar Özalp 
Niğde 

Mustafa Dinek 
Konya 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Mehmet Yüzügüler 
Aydın 

1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu R - Cet
veli (Harcamalara İlişkin Formül) («370 -
Bina Küçük Onarımı» ayrıntı kodu üçün
cü paragrafında yer alan ve «Bu fıkrada 
öngörülen limitler İçişleri Bakanlığı büt
çesinde yer alan Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliği hizmetleri için iki katı olarak 
uygulanabilir» hükmünün değişmesi ge
rekmektedir. Şöyle ki : 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi içinde Ola
ğanüstü Hal Valiliği için tahsis edilen 
«370 - Bina Küçük Onarımı» ayrıntı ko
dundaki ödenek, valilik ve jandarma ta
rafından müştereken kullanılmaktadır. 
Jandarma bütçesine yapılacak inşaatlar 
için aktarılacak ödeneğin aynı amaçlarla 
ve etkinlikle kullanılabilmesi için yuka
rıda belirtilen hükmün aşağıdaki şekilde 
düzeltilmesi zorunlu görülmektedir : 

«Bu fıkrada öngörülen limitler, Ola
ğanüstü Hal Bölge Valiliği hizmetleri için 
Ödenek kullanıcı kuruluşlarca ilki katı ola
rak uygulanabilir.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye, Komisyon ve 
Hükümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1988 Malî Yılı 

Bütçe Kanun Tasarısına bağlı R - Cetve
linin «400 - Tüketim malları ve malze
me alımları» harcama kaleminin «480 -
Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma 
giderleri» ayrıntı kodunun 8 inci mad
desinin (a) fıkrasında yer alan «Türk 
Eğitim Vakfından kiralanan madenî çe-
lenklerin kira bedelleri» ifadesinin, «Ba
kanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanı
nan vakıflardan kiralanan madenî çelenk -
terin kira bedelleri» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Mehmet Aydın 
Samsun 

İhsan Bedirhanoğlu 
Van 

Muslih Görentaş 
Van 

Selahattin Mumcuoğlu 
Van 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 
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Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 
Ali Topçuoğlu 

Kahramanmaraş 
Kerem Güneş 

Kars 
Ömer Macun 

Zonguldak 
Mustafa Taşar 

Ankara 
Adnan Tutkun 

Amasya 
Adil Erdem Bayazıt 

Kahramanmaraş 
Gökhan Maraş 

Kırşehir 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka-
tılıyoı mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Toplantı ekseriyeti olmadığı için 
katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Öne/ge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen değişiklik önergesiyle 
birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
(B) Cetveline İlişkin Diğer Hüküm

ler 

MADDE 23. — 5.4.1973 tarih ve 
1702 sayılı Kanuna göıre petrolden alına
cak Devlet hakkı, bütçenin (B) cetvelin
deki «Petrolden Devlet Hakkı» tertibine 
gelir kaydolunur. 

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

Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 

Döner Sermaye Gelirlerine İlişkin Hü
kümler 

MADDE 24. — Genel Bütçeye dahil 
dairelerle, katma bütçeli idarelere bağlı 
döner sermayeli işletmelerin (Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Va
kıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
na bağlı döner sermaye işletmeleri, Ada
let Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işlet
meler ve 16.5,1984 tarih ve 3007 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine göre kurulmuş 
döner sermaye işletmeleri hariç) bir ay 
içinde gayri safi hâsılatından % 15'e ka
dar olan kısmını ve dönem sonu kârıla
rını genel bütçeye peşin gelir kaydetme
ye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin 
toplanmasına, kaydına, rapodanmasına, 
yıl sonu kârlarına mahsubuna ve bildirim 
ve ödeme sürelerinin tespitine ilişkin hu
suslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
belirlenir. 

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

Peşin gelir hükümleriinin uygulanma
sında Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
verilmiş ek süreler için gecikme zammı 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerin
de söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Fonlara ilişkin Gelir Kaydı 

MADDE 25. — T. C. Merkez Ban-
kasında NATO hesabında toplanan pa
ralardan Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığınca tespit edilecek miktarlarla, 
16.9.1960 tarih ve 79 sayılı Kanunun 5 
inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince 
teşkil olunan «Akaryakıt İstikrar Fonu» 
nun üçer aylık dönemler itibariyle gelir 
fazlalarından yarısına kadar olan kısım
ları, yıl sonunda da net gelir fazlasının 
tamamı Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerine 
gelir kaydedilir. 

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

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

26 ncı maddeyi okutuyorum : 

ÎKİNCt KISIM 
Kaanu Personeline İlişkin Hükümler 

Katsayılar Ve Yurt Dışı Aylıkları 
MADDE 26. — a) 657 sayılı Dev

let Memurları Kanununun değişik 154 ün
cü maddesi uyarınca gösterge rakamla
rının aylık tutarlarına çevrilmesinde (84) 
katsayı uygulanır. 

'b) Kurumların yurt dışı kuruluşla
rına dahil kadrolarında görev alan Dev
let memurlarının yurt dışı aylıkları, yeni 
kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye 
kadar, 12.3.1987 tarih ve 87/11595 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve deği
şikliklerinde yer alan hükümlere göre 
ödenir. 

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

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Kadroların Kullanımı 

MADDE 27. — a) Genel bütçeye 
dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, 
'bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşla
ra, kanunlarla kurulan fonlara, kefalet 
sandıklarına ve hizmetlerini genel ve kat
ma bütçelerin transfer tertiplerinden al
dıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlara 
tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar
dan 31.12,1987 tarihi itibariyle boş olan
lar ile bu tarihten sonra herhangi bir 
nedenle boşalanların açıktan atama ama
cıyla kullanılması Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının görüşü üzerine Başbakanlı
ğın iznine tabidir. Ancak, mecburî hiz
metli personel, hâkimlik ve savcılık mes
leklerinde bulunanlar ile bu meslekten 
sayılan görevlerde olanlar ve yükseköğ
retim kurumları öğretim elemanları için 
izin aranmaz. 

Ib) Genel ve katma bütçeli daireler
le mahallî idareler ve kamu iktisadî te
şebbüsleri, özel kanuna veya özel kanun
la verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı 
işyerleri, sakat ve eski hükümlüler için; 

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 48 inci maddesinde belirtilen: 
genel ve özel şartları taşımak kaydıyla 
anılan Kanuna göre çalıştırdıkları per
sonele ait kadrolardan, 

(2) Malliye ve Gümrük Bakanlığın
ca vize edilmiş işçi kadro ve pozisyon
larından, 

İş Kanununun 25 inci maddesinde be
lirlenen oranlarda kadro ve pozisyon ayır
maya ve yükümlü oldukları kadar atama 
yapmaya mecburdurlar. 
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c) 647 sayılı Cezaların înfazı Hak
kında Kanunun değişik 17 nci maddesi
ne göre hükümlü çalıştırmakla yükümlü 
kuruluşlar, bu amaçla, mevcut işçi kad
ro ve pozisyonlarının % 3'ündea az ve 
% 5'inden fazla olmamak üzere, işçi 
kadro ve pozisyonu ayırmak zorundadır
lar. 

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

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

28 inci maddeyi Okutuyorum : 
Geçici İşçti Kadroları 
MADDE 28. — Genel Bütçeye dahil 

daireler, katma bütçeli 'idareler, bunlara 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar, Kanun
la kurulan fonlar, hizmetlerini genel ve 
katma bütçelerin transfer tertiplerinden 
aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar 
ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname kapsamı dışımda 
kalan kuruluşların 1988 yılı içinde 30 iş 
gününden fazla süre ile çalıştıracakları ve 
29.12.1987 tarih ve 3405 sayılı Kanunun 
15 ve 16 ncı maddeleri uyarınca Ocak 
1988 ayında vtize ©dilen geçici işçi pozis
yonları 31.12.1988 tarihine kadar geçerli 
olup bunlar için yeniden vize yapılmaz. 

1988 malî yılımda, Kanunla, uluslar
arası anlaşmalarla veya 1988 Yılı Prog
ramı ile kurulması veya genişletilmesi ön
görülen 'birimler için yapılacak yeni vize
ler dışında, 1987 malî yılında vize edilmiş 
miktarları aşacak şekilde vize yapılamaz. 

Vize edilmiş bulunan geçici işçi po
zisyonları Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nın uygun görüşü ile başka unvanlı ge
çici lişçi pozisyonları ile değiştirilebilir ve
ya iptal edilebilir. Biırimlerarası veya ku-
ruluşlararası aktarmalarda da aynı usule 
uyulur. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığımca vize 
edilen cetvellerin bir örmeği, ilgisine göre, 
Sayıştay Başkanlığıma veya Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kuruluma gönderilir. 

Bu vize işlemi yapılmaksızın geçici 
işçi çalıştırılamaz ve ödeme yapılamaz. 

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

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Sözleşmeli Personel' 

MADDE 29. — Genel Bütçeye dahil 
daireler, katma bütçeli idareler, döner 
sermayeli kuruluşlar, belediyeler ve il 
özel idareleri ile 8.6.19'84 tarih ve 233 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname kap
samı dışında kalan kuruluşlarda sözleş
me ile çalıştırılacak personelim genel ça
lıştırma esaslarına ilişkin 6.6.1978 tarih 
ve 7/15754 sayılı Bakamlar Kurulu Kara
rı ile ek ve değişikliklerinin uygulanma
sına devam olunur. Anılan Kararname ile 
ek ve değişikliklerinde gerekli hallerde 
Bakanlar Kurulunca değişiklik yapılabi
lir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanu
numun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına 
göre çalıştırılacaklar hakkında birinci 
fıkrada sözü edilen Kararnamenin 14 
üncü maddesine göre işlem yapılır. 

Birimci fıkrada sayılan kuruluşların, 
657 sayılı Devlet Memurları Kamumu dı
şında diğer kanun hükümlerime göre ça
lıştıkları sözleşmeli personelim unvan, sa
yı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip 
sözleşme örnekleri üzerinde, 29.12.1987 
tarih ve 3405 sayılı Kanunun 15 ve 16 
ncı maddesine göre Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca Ocak 1988 ayında yapılan 
vizeler, 31.12.1988 tarihline kadar geçerli 
olup, bunlar için ayrıca vize yapılmaz. 
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Bütçe yılı içinde ilgil mevzuat hüküm
lerine dayanılarak sonradan görevlendiri
lecek yeni sözleşmeli personel ûçin de 
kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek cet
vellerin ve farklı hükümler kapsaması ha
linde 'tip sözleşme örneklerimin Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına vize ettirilmesi ge
reklidir. Yukarıdaki fıkralara göre vize 
işlemleri yapılmadan sözleşme yapılamaz 
ve herhangi bir ödemede bulunulamaz. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü 
edilen kararname hükümleri, Kanunla 
kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve 
katma bütçelerin transfer tertiplerinden 
aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar 
hakkında da uygulanır. 

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

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

30 uncu ımaddeyi okutuyorum : 
Tayın Bedeli 

MADDE 30. — a) Bazı Kamu Per
soneline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkın
da 22.6.1978 tarih ve 2155 sayılı Kanu
nun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uya
rınca ödenecek aylık tayın bedeli, günlük 
er istihkakımn bir aylık tutarı esas alı
narak hesaplanır. Ancak, bu şekilde öde
necek tayın bedelinin aylık tutarı (500) 
gösterge rakamının memur aylık katsayı
sı ile çarpılması sonucu bulunacak mik
tarı geçemez. 

b) Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebe
lerinin erler gibi iaşe edilmelerine devam 
olunur. Bunlardan, kazandan iaşelerinin 
mümkün olmadığı, bağlı bulundukları ko
mutanlık veya kurum 'amirliğince yazılı 
belge ile tevsik edilenler bedelen iaşe edi
lirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 
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Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
İkramiye, ödül ve Muhtelif Ücret 

Ödemeleri 

MADDE 31. — A) 19İ8 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kamın 
ile ek ve değişikiifclenine göre verilen ve 
aynı Kanunla belirtilen oran ve tutarlar 
uygulanmak suretiyle bulunacak ikrami
yenin ödenmesine devam olunur. Anılan 
Kanunun 26.7.1983 tarih ve 2867 sayılı 
Kanunla değişik 60 inci maddesinin 3 
üncü fıkrasında Bütçe Kanunu ile belir
leneceği ifade edilen ikramiye •katsayısı 
olarak 1988 yılında Devlet memurları ay
lıkları için tespit olunan katsayı uygula
nır. 

B) Kültür varlıklarımızın tespiti, kül
türümüzün yaygınlaştırılması ve etkinleş-
tirilımesi maksadıyla Kültür ve Turizm 
Bakanlığında onayla oluşturulan yayın 
ve danışma kurullarının Bakanlık dışın
dan katılacak üyelerine ödenecek huzur 
ücretleri ile ansiklopedilerin hazırlanma
sı ile ilgili yazı kurulu üyeleri, düzeltici 
ve madde inceleyicilerine ödenecek üc
retler Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile 
Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca hazır
lanacak yönetmelikte belirlenir. Ancak, 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu 
Hakkında Kanuna ek 14.7.1970 tarih ve 
1310 sayılı Kanunun 2 noi maddesi ile 
Devlet tiyatrolarında oynanacak eserleri 
seçen edebî kurulun tiyatrodan memur 
olmayan üyelerine her toplantı (içirt özel 
Kanunlarında değişiklik yapılıncaya ka
dar (2 600) TL. toplantı ödeneği verilir. 

C) 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, 
Görev ve Yetkileri Kanununuın 21 inci 

. ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutan-
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lığı Kanununun 16 ncı maddelerine göre 
muhtelif ücret ödemesi; 

J(1) ti jandarma alay komutanlıkları 
ile komando ve motorlu jandarma birlik
lerinde ve bu biriliklerin 'hizmetlerini de
nizde üstlenen Sahil Güvenlik Komutan
lığı 'botlarında görevli subay, astsubay ve 
uzman jandarma çavuşlarına ayda (1,1 000) 
lira, 

(2) Jandarma Genel Komutanlığı ile 
Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatının 
yukarıdaki birlikler dışındaki tüm karar
gâh, birlik ve kurumlarında görevli subay, 
astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına 
ayda (8 700) lira, 

olarak ödenir. Bu ödemelerde aylık
lara ilişten hükümler uygulanır. Ancak, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı mensubu olup da 
anılan kuruluş ve ıkadrolan dışındaki gö
revlere atanan personel, bu görevlerinin 
devamı süresince söz konusu ödemeden 
yararlanamazlar. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kıa-ı 
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

32 no; maddevi okutuyorum : 
Fazla Çalışma Ücreti 

MADDE 32. — A) 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun değişik 178 
inci maddesine ve «Fazla Çalışmanın 
Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetme
lik» hükümlerine göre Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan fazla çalış
ma programlarına dayanılarak, saat ba
şına yapılacak ödeme (80) liradan az, 
(180) liradan çok olamaz. 

T.B.M.M. ve Cumhurbaşkanlığı Dai
resi personeline yaptırılacak fazla çalış
ma için ödenecek ücretler ilgili mevzua
tında yer alan esaslara göre yapılır. 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 178 inci maddesinde 
gerekli değişiklik yapılıncaya kadar: 

(1) 3201 saydı Emniyet Teşkilatı 
Kanununda bu konuda düzenleme yapı
lıncaya kadar geçerli olmak üzere; 

(a) Emniyet hizmetleri sınıfından il 
ve bölge kuruluşlarında görevli personel 
ile Cumhurbaşkanlığı, T.B.M.M., Millî 
Saraylar ve Başbakanlık koruma mü^ 
dürlerine, Emniyet Genel Müdürlüğü 
Koruma Şube Müdürlüğünün koruma 
hizmeti ile görevli personeline ayda 
(11 000) lira, 

(b) Emniyet Genel Müdürlüğü Mer
kez Kuruluşu ile bu kuruluşa bağlı öğre
tim, eğitim ve sağlık kurum veya birim
lerinde görevli emniyet hizmetleri sımfı 
personeline, merkez, il veya bölge kuru
luşlarında görevli mülkî idare, genel 
idare, eğitim, sağlık ve teknik hizmetler 
sınıfı personeline ayda (8 700) lira, 

(c) Emniyet Genel Müdürlüğü kad
rolarında çalıştırılan çarşı ve mahalle 
bekçilerine ayda (3 600) lira, 

fazla çalışma ücreti verilir. 

(2) Görevlerinin niteliği gereği gü
nün 24 saatinde devamlılık gösteren za
bıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan per
sonele, Bakanlar Kurulu Kararı aranmak
sızın belediye meclisinin kararı ile tespit 
edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak 
maktuen ödenir., 

ı(3) Orman Genel Müdürlüğünde 
çalışan ve bu Genel Müdürlüğe ait kat
ma ve döner sermaye bütçelerinden ay
lık alan memurlardan; görevlerinin ni
teliği gereği fazla çalışma günlerinin 
tespiti ve bir programa bağlanması im
kânsız olan orman muhafaza memurla
rına ayda (9 500) lira, taşra teşkilatında 
telsiz teknisyenliği, telsiz operatörlüğü, 
telsiz santralcılığı, dağ telsiz santralcılı-
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ğı, telsiz ve telefon hat bakıcılığı görevi
ni yürüten teknisyen, haberleşme memu
ru ve santral memurlarına (1 458 kişiyi 
geçmemek üzere) yalnız Haziran - Ekim 
ayları için ayda (5 500) lira, fazla çalış
ma ücreti ödenir. 

(4) Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile 
günleri ve günlük kanunî çalışma saatle
rini aşan çalışma özelliği dikkate alına
rak, Başbakanlık için Başbakanın, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı için Maliye ve 
Gümrük Bakanının onayı ile tespit olu
nacak personele, 657 sayılı Kanunun de
ğişik 178 inci maddesi hükümlerine bağ
lı kalınmaksızın ayda 50 saati geçmemek 
(üzere (A) fıkrasında belirtilen azamî 
miktarın iki katına kadar fazla çalışma 
ücreti ödenir. 

ı(5) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Sıtma Eradikasyonu Teşkilatında ça
lışan memurlardan, görevlerinin niteliği 
Igereği fazla çalışma günlerinin tespiti ve 
t>ir programa bağlanması imkânsız bu
lunan sağlık savaş memurlarına ayda 
(4 750) lira, sıtma eradikasyonu hizmet
lerinde görevlendirilen sağlık memurla
rına (300 kişiyi aşmamak üzere) ayda 
(3 600) lira, fazla çalışma ücreti ödenir. 

C) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
165 inci madesinde gerekli değişiklik ya
pılıncaya kadar, aynı Kanunun 164 ün
cü maddesine göre, olağan çalışma saat
leri dışında yapılacak gümrük işlemleri 
iye yük aılıp vermeleri için aynı madde 
uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilen ve 
emanete alınan ücretlerden en az yarısı 
164 üncü madde hükümlerine göre be
lirlenecek haksabiplerine ödenir. Bu üc
retlerden kalan paraların söz konusu Ba
kanlık (bağlı kuruluşlar dahil) persone
line ödenmesine veya anılan Kanunun 
161 inci maddesinin 4 üncü bendinde be
lirtilen amaçlarla kullanımına yahut 

kısmen ya da tamamen Hazineye irat 
kaydına ilişkin esasları tespite Maliye 
ve Gümrük ©akanı yetkilidir. 

1615 sayılı Kanunun 164 üncü mad
desi hükmünden yukarıdaki fıkrada be
lirtilen işlerde görevlendirilen diğer ba
kanlıklar personeli ile bu işlerde fiilen 
çalışan saymanlık memurları ve diğer 
memurlar da yararlandırılırlar. 

D) (1) Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığına bağlı her dereceli okul
lar ile kurumların atölye ve birimlerinde 
döner sermaye işleri üzerinde işin gere
ği olarak, olağan çalışma saatleri dışın
da fiilen çalışanlara (şoförlerle, yardım
cı hizmetler sınıfı personeli hariç) öğre
tim günlerinde günde 3 saati, millî ve 
dinî bayram günleri haricindeki tatiller
de günde 8 saati geçmemek kaydı ile 
okul ve kurum döner sermaye hâsılatın
dan, beher iş saati için en çok, ortaokul 
ve ortaöğrenim kurumlarında gece öğre
timi için verilen ücretin % 25 fazlası 
kadar ücret ödenir. 

(2) Meslekî ve teknik öğretim ku
rumlarında görevli atölye ve teknik ders 
öğretmenleri, ilgili mevzuata göre aylık
ları karşılığında okutmakla yükümlü ol
dukları ders saatlerini doldurduktan son
ra, okul idaresince gerekli görüldüğü 

. takdirde haftalık zorunlu ve isteğe bağ
lı olarak okutabilecekleri ek ders saati 
sayısı kadar süre ile döner sermaye işleri 
üzerinde öğrencilerin çalışmalarım dü
zenlemek ve fiilen çalışmak üzere görev
lendirilebilirler. 

Bu çalışma için öğretmenlere 1 inci 
fıkrada belirlenen ücret kadar ücret, dö
ner sermaye hâsılatından ödenir. Ancak, 
bu şekilde görevlendirilen öğretmenlere 
okullarında veya başka okullarda gece 
ve gündüz ek ders görevi verilemez. 
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(3) Döner sermaye işlerinde görevli 
soneline 1 inci fıkrada belirlenen saat
ler kadar ve saat başına (300) lira üze
rinden ödenecek ücret döner sermaye 
şoförlerle yardımcı hizmetler sınıfı per-
hâsılatından karşılanır. 

E) Bu maddenin B/(l), (2), (3) sa
dece orman muhafaza memurları) sıra
larına göre ödenecek fazla çalışma ücret-
retleri; 

(1) Bir yılda toplamı 30 günü geç
meyen hastalık izni, görevin yapılması 
sırasında veya görevden dolayı hasta
lanma, yaralanma ve sakatlanma du
rumlarında. 

(2) Yurt içinde ve yurt dışında ya
pılacak hizmet içi eğitime katılma ve ge
çici görevli bulunma durumlarında, 

(3) Sürekli görevle atamalardaki me
hil süreleri içerisinde, kesilmez. 

F) Bu madde uyarınca aylık maktu 
fazla çalışma ücreti alanlara her ne su
retle olursa olsun ayrıca saat esasına gö
re fazla çalışma ücreti ödenmez. 

G) Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu Genel Müdürlüğü personeline 
657 sayılı Kanunun değişik 178 inci mad

desi hükümlerine bağlı kalınmaksızın bu 
maddenin (A) bölümünde belirtilen 
azamî miktarın iki katına kadar fazla 
çalışma ücreti ödenir. Ancak bu mik
tar, Kurumun haber, program ve teknik 
hizmetlerinde çalışanlar için dört katı 
olarak uygulanır. 

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

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

33 üncü maddeyi okutuyorum: 
Ek Ders Ücretleri 

MADDE 33. — A) 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 214 üncü 
maddesine göre çıkarılacak yönetmelik 
yürürlüğe girinceye kadar, aynı Kanu
nun değişik 176 ncı maddesi (Söz konu
su Kanunun 89 uncu maddesinde öngö
rülen esasların- ilgili kurumlar itibariyle, 
Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olma
sı şartıyla) uyarınca eğitim ve öğretim 
kurumlarıyla okul ve kurslarda ek ders 
okutan öğretmen ve diğer personele saat 
başına verilecek ek ders ücreti, aşağıdaki 
miktarlar üzerinden ödenir. 

Ders Saat Ücreti 

Gündüz Gece 

(1) Anaokulları, anasınifları, çocuk yuvaları, yetiştirme 
yurtlan, ilkokullar, ilköğretim okulları, ortaokullar, ortaöğretim 
okulları (Lise ve dengi okullar), halk eğitimi ve çıraklık eği
tim merkezleri, diğer yaygın eğitim okul ve kurumları, reh
berlik ve araştırma merkezlerinde görevli yönetici, öğretmen, 
rehber öğretmen, uzman, uzman yardımcısı ve usta öğreticiler 
ile ücretle ders verenlere (Milli Güvenlik dersi verenler dahil) 

(2) Yüksekokullar, kurumların elemanlarının yetiştirilme-
siyle ilgili meslekî okul, eğitim merkezi, kurs, seminer ve hiz-
metiçi eğitim faaliyetlerinde ücretle ders vermekle görevlendi
rilen; 

650 800 
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Ders Saat Ücreti 

Gündüz Gece 

(a) Yükseköğretim Kurumlarından görevlendirilen öğretim 
elemanlarına; 

(Personel Kanun
larına göre) 

ı(b) Öğretmenlere ve diğer memurlara; 1 300 1 600 
(3) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taş

ra teşkilatı personelinden; inceleme, araştırma, planlama ve 
programlama, yönetim ve eğitim görevi yapanlara; 650 — 

(4) Cezaevlerinde ek ders vermek
le görevlendirilen öğretmen, eğitici, vaiz, 
müftü ve meslek öğreten sanat erbabına 
2 nci fıkranın (b) bendinde belirlenen üc
retler :% 25 fazlası ile ödenir. 

B) 926 saydı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 150 nci ve 1323 
sayılı Kanunla eklenen ek 4 üncü mad
desi gereğince, fiilen ek ders görevi ya
panlara ders saati başına ödenecek ek 
ders ücreti aşağıdaki esaslara göre tespit 
olunur, 

(1) Harp Akademileri, Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi, sınıf okulları, 
özel ihtisas okulları, Denizcilik Yüksek
okulu, NBC, İstihbarat ve Dil Okulu, 
yabancı dil okulları ve benzerleri ile 
harp okullarında ders görevi verilenler
den; öğretim elemanlarına Üniversite 
Personel Kanunlarına göre, öğretmenle
re ve öğretmen olarak görevlendirilenle
re öğretim görevlileri gibi ek ders üc
reti ödenir. 

(2) Ortaokul ve ortaöğrenim yapan 
askerî okullarda ve kurslarda ders gö
revi verilenlere, bu maddenin (A) bö
lümünün 1 inci sırasındaki miktar üze
rinden ek ders ücreti verilir. 

C) 2914 sayılı Yükseköğretim Per
sonel Kanununun değişik 11 inci madde

sine göre hesaplanacak ek ders ücretle
ri % 60 fazlası ile ödenir. Ayrıca 11 inci 
maddenin son fıkarasında belirtilen öğre
timdeki ek ders ücreti de % 100 zamlı ola
rak ödenir. 

(D) Polis Akademisinde ek ders ver
mekle (görevlendirilen; 

(1) Üniversite öğretim üye ve yar
dımcıları Üniversite Personel Kanunla
rına göre, 

(2) Üniversite duşndan görevlendi-
len öğretim elemanlarından, 1 inci de
rece kadrolu ek ders görevlilerine, pro
fesörlere, 2 nci derece kadrolu ek ders 
görevlilerine, doçentlere, 3 üncü ve da
ha aşağı derece kadrolu kamu gö
revlileri veya diğer ek ders görevlilerine 
ise kadro derecelerine bakılmaksızın 
okutmanlara ödenmekte olan ek ders üc
retleri ödenir. 

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

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

34 üncü maddeyi okutuyorum: 
Konferans Ücreti 
MADDE 34. — Her bir konferans 

için (1 950) lirayı aşmamak üzere, 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 176 nci maddesine »göre ve yük-
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ıseköğretim kurumlarında yönetim kurul
larınca belirlenen öğretim programı dı
şında, 

b) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı 
(Harp Akademileri Kanununun 11 inci 
maddesi uyarınca harp akademilerinde 
ve diğer yüksek dereceli askerî okullar
da (Harp okulları, sınıf okulları, Deniz
cilik Yüksek Okulu, özel ihtisas okulla
rı, İstihbarat ve Dil Okulu, NBC Okulu 
gibi) 

c) Cezaevlerinde maıhkûm ve tutuk
lulara ders müfredatı dışındaki konular
da Bakanlık onayı le , 

Konferans verenlere kurumlarınca be
lirlenen tutarda konferans ücreti ödenir. 

Hizmetiçi eğitim ve kurslarda konfe
rans ücreti ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

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

35 inci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
'Hazine ve Kamu Kuruluşlaırınia 

İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri ve Devlet Borç 
Yönetimi 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 
MADDE 35. — Genel Bütçe ödeme

lerini zamanında yapabilmek ve tahsila
tın göstereceği mevsimlik dalgalanmallar-
dan Ibu ödemelerin olumsuz yönde etki-
denmesini önlemek, uygulanmakta olan 
para politikasını yönlendirmek amaçları 
ile malî yıl içinde gerçek ve tüzelkişile
re genel bütçeden Hazine yardımı yapı
lan kamu kurum ve kuruluşlarına, Ka

nunla kurulmuş fonlara en çok bir yıl 
vadeli Hazine bonoları satmaya, gerek
tiğinde bu bonoları satın almaya, satıla
cak Hazine bonolarının çeşitlerini, mik
tarını, satış usul ve esasları ile şartlarını 
tespite, 14.1.1970 ıtarih ve 1211 sayjı Ka
nunun 50 nci maddesi esaslarına göre 
T.C. Merkez Bankasından kısa vadeli 
avans almaya Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetki
lidir. 

Hazine bonolarının faiz ve bedelleri 
ile bunlarla ilgili ödemeler ve borçlanma
ya ilişkin bütün işlemler her türlü vergi 
(Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç) ve re
simden müstesnadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

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

36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Devlet Borçlarının Yönetimi 
MADDE 36. — a) Devlet Borçla

rının Yönetimi 16.4.1986 tarih ve 3274 
sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarın
ca Hazine ve Dış (Ticaret Müsteşarlığın
ca yürütülür. 

b) ' Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının bağlı olduğu Bakan malî yıl için
de (3 500 000 000 000) liralık bir yıl ve 
daha uzun vadeli iç borçlanma akdine, 
aynı yıl zarfında iç ve dış borç anapara 
geri ödemelerini bütçe ile ilgilendirmek-
sizin yapmaya, malî yıl içerisinde ödene
cek dış ve iç borç anaparaları ile dış ve 
iç borçlanma tutarlarım bütçe dışında 
özel hesaplarda izletmeye yetkilidir. 
Borçlanılabilecek miktar gerektiğinde ya
rısına kadar artırılabilir. 

c) Devlet iç ve dış borçları faizleri 
ve genel giderleri bu amaçla bütçeye ko
nulacak ödeneklerle karşılanıp 
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d) Devlet borçlarının uygulama so
nuçları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça ha
zırlanarak ilgili yıl kesinhesap cetveli ile 
birlikte Hazine Genel Hesabına dahil 
edilmek üzere Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına gönderilir. 

e) Devlet Borçlarının Yönetimi ve 
muhasebesi ile igili esas ve usuller Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bir
likte düzenlenir. 

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

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

37 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 37. — Bu Kanunun 36 ncı 

maddesi ile verilen yetki sınırları içinde 
çıkarılacak Devlet tahvillerinin çeşitleri 
ille bunların faiz oranı, ihraç fiyatı, öde
me süresi, basım ve satış yöntemleri ve 
diğer şartları Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığınca tespit olunur. Bu tahvillerin 
basım giderleri ve satışa katılacak ban
kalara ödenecek komisyon ve banka 
muameleleri vergileri ile satışa katılan 
(bankaların satış işlemleri dolayısı ile ya
pacakları her türlü gider, vergi, resim ve 
harçların hazinece bankalara geri öden
mesinde ve tahvillerin basımında uygu-
gulanacak şekil ve esaslar Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı ile Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası arasında 1050 
sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu ile 
2886 saydı Devlet İhale Kanunu hüküm
leri uygulanmaksızın akdedilecek malî 
servis anlaşması ile tespit edilir. 

Cari yıl içinde çıkarılacak veya daha 
önceki yıllarda çıkarılmış tahviller, işle
miş faizleri ödenmek suretiyle, erken it
faya tabi tutulabilir. 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapa
ra ödemeleri ile yukarıda sözü geçen 
malî servis anlaşmasında yer alacak öde
meler ve bunların dışında kalan diğer 
konsolide Devlet Borçları ile ilgili gider 
ve işlemler her türlü vergi (Gelir ve Ku
rumlar Vergisi hariç) resim ve harçtan 
müstesnadır. 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine bo
noları ile daha önceki yıllarda ihraç 
olunan Devlet tahvili ve Hazine bonoları 
ve diğer konsolide devlet borçlarıyla il
gili işlemlerde de geçerlidir. 

1988 Yılında çıkarılacak tahvil ve bo
noların vergi istisnalarını kaldırmaya ve
ya uygulanacak oranları, yürürlükteki 
oranlar içinde kalmak üzere, tespit et
meye (Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Devlet İç Borçlanma Tahvilleri ile 
Hazine bonoları kamu kurumlarının ya
pacakları ihale ve sözleşmelerde temi
nat olarak ve Hazinece satılacak millî 
emlak bedellerinin ödenmesinde nominal 
değerleri üzerinden kabul edilir. Tahvil 
ve bonolar nominal bedele faiz dahil edi
lerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana
paraya tekabül eden satış değerleri esas 
alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

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

38 inci maddeyi okutuyorum:: 
Dış Borçlanma 
MADDE 38. — a) Yabancı ülkeler, 

bankalar ve kurumlarla veya uluslarara
sı kurumlarla yapılmış ve yapılacak an
laşmalara göre proje kredisi olarak malî 
yıl içinde elde edilen imkânların; 

(1) Türk Lirası karşılıkları; dış 
borç kayıtları yapılarak Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı tarafından, 
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(2) Malzeme ve hizmet bedelleri; 
taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile 
birlikte iiîlgili kuruffluışlar tarafından, 

'Malii'ye ve Gümrük Bakanlığına -b.il'-
dirilür. 

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

(l) Ödenek kaydederek, 
1(2) Mevcut ödeneklerden aktarma 

yaparak bütçeleştirmeye, bunlardan yü 
içinde harcanmayan miktarları ertesi yıl 
bütçesine devren ödenek kaydetmeye 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Daha önceki yıllarda benzer sekilide 
sağlanan imkânların Türk lirası karşı
lıkları ile malzeme ve hizmet hedefleri 
için de yukarıdaki esaslara göre işlem 
yapılır. 

b) Duş borçlanma imkânları İle satın 
atoacak 'malzeme ve hizmetlere ait taah
hüt evrakı veya sözteşme tasarıları Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca vize edil
meden satın alma İşlemi gerçekleştirile
mez ve ilgili miktarlarım dış 'borç kayıt
ları yapılamaz. 'Maliye ve 'Gümrük Ba
kanlığı gerektiğimde dıış borçlanma ile il
gili bütçeteştirme lişlemleri yapılmadan 
önce (ilgili miktarların ödenek, gider ve 
dış borç kayıtları daha sonra yapılmak 
üzere) taahhüt evrakını ve sözleşme tasa
rısını vize etmeye yetkilidir. 

c) Dış Devlet Borçlarıyla ilgili kre
di antaşmalariınım yürürlüğe girmesini sağ
layacak iKanunî düzenleme'lerin 'tamaım-
lammasına kadar kredi anlaşmalıları gereği 
peşin Ödenmesi gereken komisyon, ücret, 
garanti üoreti ve benzeri gidenleri «Büt
çeden Mahsup Edilecek ödemeler Hesa
bından yaptırmaya, hesabın yılı içinde 
mahsup edilemeyen artıklarını ertesi malî 

yıla devretmeye, Hazine ve Dış Ticaret 
'Müsteşarlığınım bağlı olduğu Bakan 
yetkilidir. 

d) Konsolide Dış Devlet Borçlarıy
la ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen 
bütün ödeme ve iişlemler her türlü vergi, 
resim ve harçtan müstesnadır. 

BIAlŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?., Yok. 

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

39 uncu 'maddeyi okutuyorum : 
MAIDDE 39. — Yabancı ülkeler, 

uluslararası kurumlar veya yabancı ban
ka ve kurumlardan borçUanma yoluyla 
sağlanan imkânları, ekonominin çeşitli 
sektörlerinde ıgelişmeyi artırmak ama
cıyla ve anlaşmalar hükümleri uyarınca 
kamu ve özel! sektör kurumlarına ikraz, 
devir veya kulliandırmaya ve bu kredi
lerden yapılması gereken geri ödemeleri 
aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya 
krediye dönüştürmeye Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan yetkilidir. 

Yukarıda belirtilen imkânların doğru
dan Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasınca sağlanması halinde, bu kredileri 
kısmen veya tamamen anlaşma hüküm
leri ile beraber devralmaya, devralınan 
kredileri kamu kurumlarına ikraz, devir 
veya kuMandırmaya ve bu kredilerden 
yapılması gereken geri ödemeleri aynı 
kuruluşlar için hesaben ikraz veya kre
diye dönüştürmeye Hazine ve Duş Tica
ret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 
yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ül
kelerin kredi kuru'lü'şlanmca ve diğer her 
türlü dış kaynaklarca kamu kurumları
na I(öze1 hukuk hükümlerine tabi olmak-
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la beraber sermayelerin % 50's'nden 
fazlası kamuya ait olanlar dahil) ve ya
tırım bankalarına verilecek kredileri, an-
laşmalarındaki şantları/yla garanti etmeye 
ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca 
yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri 
ödenmesini garanti etmeye, yabancı ül
kelere doğrudan 'teminat mektubu verme
ye, yetkili ulusal 'bankalar lehine garaimti 
vermeye, özel sektör kurumlarına verile
cek kredilere Türk parası kıymetini ko
ruma mevzuatına göre transfer garantisi 
vermeye Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının bağlı olduğu 'Balkan yetkilidir. 

Daha önceki yıllarda yapılan işlemler 
için de bu esaslar geçerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen .. Yok. 

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

40 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 40. — Yıllık programlarla 

belirlenen duş finansman ihtiyaçların m 
karşılanması amacıyla 31.5.1963 tarih ve 
244 sayılı 'Kanunun kapsamı dışında 
kalan kuruluşlarla kredi anlaşmaları yap
maya ve projelerin yapılabilirlik çalış
malarının dış finansman 'ihtiyaçlarını 
karşılamak 'üzere Dünya Bankası ile üze
rinde anlaşılacak şart Harla (10 000 000) 
dolara kadar olan borçlanmaların yapıl
masına Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

Bu gibi anlaşmalar savunma borçlan-
'malarına i İlişkin kredi anlaşmaları ve 
bütçe kanunları 'hükümlerine dayanıla
rak yapılmış olup, Bakanlar Kurulunca 
uygun görülen diğer kredi anlaşmaları 
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe gi
rer. Bu kararnameler 31.5.1963 tarih ve 

244 Sayılı Kanun ve 23.5.1928 tarih ve 
1322 sayılı Kanun hükümlerine tabi de
ğildir. 

Daha önceki bütçe yıllarında aktedil-
miş benzeri anlaşmalar hakkında da bu 
hüküm uygulanır. 

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

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

41 inci maddeyi okutuyorum : 
Kaynak Kullanımımı Destekleme Fo

nuna Ödemeler 
MAIDDE 41. — Hazine ve Dış Ti

caret Müsteşarlığı bütçesinin Kaynak 
Kullanımını Destekleme «Fonuna ödeme
ler tertibinde yer alan ödeneği, amaç
ları dahilinde kullanıllmak 'üzere bu Fona 
aktarmaya Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidi.r 

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

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

42 nci maddeyi okutuyorum : 
Çeşitli Saymanliklardafci Değerlerin 

Hazineye Geçişi 
MADDE 42. — Maliye ve Gümrük 

Bakanı, bütün saymanlıkların çeşitli ne
denlerle hazine hesapları dışında kalan 
mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak 
üzere her çeşit paralarını Hazine hesapla
rına kaydetirmeye, bu hesaplara tasarruf 
etmeye ve bu amaçla gerekli önlemleri 
almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun ıtanımladığı bir saymanın yöne
tim ve sorumluluğunda olimayan kamu 
fonları hakkında da bu 'hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde döz is
teyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul' 
edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum? 
Geri verilecek Paralar 
MADDE 43. — 27.6.1963 tarih ve 

261 sayılı Kanun uyarınca, geri verile
cek paraların kesin olarak veya avans 
suretiyle ödenmesinin şekil ve usulleri 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakanlıkla Maliye ve Güm
rük Bakanlığı tarafından müştereken tes
pit olunur. 

Yapılacak inceleme sonunda, fazla 
ödendiği tespit olunan veya zamanında 
mahsup olunmayan tutarlar 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre geri 
alınır. 

Fazla ödendiği tespit olunan vergi 
iadelerinin tahsili ile ilgili olarak 
21.7.1953 tarih Ve 6183 sayılı Kanunun 
48 inci maddesi uygulanabilir ve bu Ka
nunun 58 inci maddesi ile 6.1.1982 tarih 
ve 2577 sayılı Kanunun 27 nci maddele
rinin uygulanması dolayısıyla gösterile
cek teminat tutarı, fazla ödendiği tespit 
olunan vergi iadesi miktarını geçemez. 

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

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

44 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine 

Ait Hükümler 
Ayrıntılı Harcama 'Planları 
MADDE 44. — 1988 malî yılında, 

genel 'bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idareler, belediyeler, belediyeliere 
bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu ik
tisadî teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar 

ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit 
edilecek esaslar ve sürelerde, 

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

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

kapsamına giren idare, kuruluş, teşeb
büs ve kurumlardan, her türlü malî iş
lemleri ile ilgili bilgi, beliğe ve hesap 
durumlarını almaya; bu belge ve hesap 
durumları ile borçlanma ve borç öde
me imkânları üzerinde inceleme yaptır
maya programlarına uygun harcama yap
mayan, bilgi, belge ve hesap durumları
nı ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs 
ve kurumların bütçe ödeneklerini kesme
ye vje diğer imkânlarını durdurmaya, 
bütçe1 ödenekleri İle diğer imkânları en 

etkin şekilde kullanmak üzere gerekli 
önlemleri almaya yetkilidir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler.... 'Madde ka
bul edilmiştir, 

45 inci maddeyi okutuyorum: 
Sermaye Değişikliği ve Kâra İlişkin 

Hükümler 

MADDE 45. — Kamu iktisadî teşeb
büslerinin yönetim veya müdürler veya 
genel kurullarınca onaylanan 1987 niet 
kârlarıyla eski yıllar kârlar ve' olağanüs
tü yedek akçelerinden ödenmiş sermaye
lerine mahsup edilmeyen ve Hazine pa
yına düşen tutarları, bütçeye gelir ve yıl
lık yatırım ve finansman programlan 
çerçevesinde veya genel kurul kararları 
gereğince sermayesinle mahsup veya ken-
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dilerine 'İkraz edıilmdk üzere bütçeye 
ödenek veya gider (kaydetmeye Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi 
üzerine Maliye ve Gümrük Balkanı yet
kilidir. 

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

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

46 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 46.j — Kamu ortaklarının 

ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesi 
önlemlerini gerçekleştirmek, sermaye1 ar
tırımlarına katılmak, yatırım ve finans
man programlarının gereklerini yerine 
getirmek, 2974 sayılı Bazı Kamu Ku
rum ve Kuruluşları Borçlarının Tahkimi 
Hakkında Kanun ile 233 sayılı Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerini uy
gulamak amacıyla : 

a) Hazineye ih'er türlü sermaye ar
tırımlarına katılmasına ve her türlü ser
maye paylarının satın alınmasına, 

ib) Hazinenin ve kamu İktisadî te1-
şe'b'büslerinın sermaye paylarını diğer ka
mu iktisadî teşebbüslerine ve katma büt
çeli idarelere, devrettirmeye ve onlar ta
rafından da devraldırmaya, 

c) Kamu iktisadî teşebbüslerine Ha
zinece ikraz edilen tutarları veya bu ku
ruluşların çeşitli fonlara olan borçlarını 
yılilılk yatırım ve finansman programla
rına uygun olarak 'teşebbüslerin öden-
mlemiş sermayderine veya Hazinenin bu 
kuruluşlara olan borçlarına mahsup et
meye veya teşebbüslerin borçlarının va
delerini uzatmaya, Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 
yetkilidir. 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi ama
cıyla belirlenen tutarları, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine 
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niteliğine göre, bütçede açılacak özel 
tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye, 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-
hul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

47 ncı (maddeyi okutuyorum: 
IMADDE 47. — a) 2974 sayılı Ba

zı Kamu Kurum ve Kuruluşları Borçla
rının Tahkimi Hakkında Kanun hüküm-
fcrinin uygulanması sonucu Hazinece 
üstlenilerek tahkim olunan borçlar içim 
1988 yılında yapılacak faiz ve anapara 
ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacak
lı kuruluşlara özel tertip Devlet İç Borç
lanma Tahvili vermeye, 

b) Yukarıdaki fıkrada sözü edilen 
faiz ödemelerini «Bütçeden Mahsup Edi
lecek ödemeler Hesabı»nden yaptırma
ya, hesabın yılı içinde mahsup edileme
yen artıklarını ertesi yıla devretmeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın bağlı olduğu Balkan yetkilidir. 

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

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

48 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 48. — Katma bütçeli ida

relerin dış borçları Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığınca bu Kanunun 36 ncı 
maddesindeki esaslara göne ödenir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-
ibul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edü'miştir* 

49 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 49. — Genel Bütçeye da

hil dairelerle, katma bütçeli idareler büt-



T. B. M. M. B : 59 19 . 4 . 1988 O : 2 

çelerinden kamu iktisadî teşebbüslerine 
yapılacak «İktisadî Transferler ve Yar
dımlar Hakkında» 8,6.1959 tarih ve 7338 
sayılı Kanun 'hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 'is
teyen?... Yolk. 

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

50 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 50. — Hükümet tarafın

dan destekleme alımları ile görevlendiri
lecek Ikamu iktisadî teşebbüslerinin bu 
görevlseri .nedeniyle gerekli finansman 
ihtiyaçları için çıkarılacak bonolara Ha
zine kefaleti vermeye Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kan yetkilidir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul 'edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kalbul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Ya
pılacak Yardımlar 

MADDE 51. — Genel ve katma büt
çeli kuruluşlar, 'bütçelerindeki «Dernek, 
birlik, kurum, kuruluş, sandık, vakıf ve 
benzeri teşekküllere yapılacak ödeme
ler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden 
yapacakları yardımlarda; anılan kurum
ların bütçeden alacakları yardımlarla 
gerçdkteştirecekleri hizmet ve faaliyetle
rini gösteren plan ve iş programlarını 
istemek, bunlar üzerinde gerekli incele
meyi yapmalk, plan 'İle iş programlarınan 
gerçekleştirilme durumlarını izlemekle 
zorunludurlar. Yapılacak yardımlar yu
karıdaki incelemeDere bağlı olarak ge

rektiğinde taksitler halinde ödenebilir. 
Harcamaların yukarıdaki esaslar doğ

rultusunda amacına uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını incelemeye, yapılacak yar
dımların yönlendirilmesine ilişkin yeni 
ilkeleri tespite Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

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

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

52 nci maddeyi okutuyorum: 
Kişi Borçları 
MADDE 52. — Saymanlık hesap

larında kayıtlı olup, zarurî veya mücbir 
sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalma
yan, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca 
silinmesi Malî Müşavere Encümeni ta
rafından uygun görülen kişi borç
larından, tutarı 3 000 000 liraya kadar 
olanliarının kayıtlardan çıkarılmasına 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
Bu miktarı aşan kişi borçlarının terkini 
T.B.M.M.'nin onayına bağlıdır. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 131 inci maddesi ile terkin yet
kisi Maliye ve Gümrük Bakanına veril
miş olan, ayniyat ve nakit saymanları ile 
gelir ve ödemelerile ilgili memurların 
zimmetlerinden 1 000 000 lirayı aşanla
rının terkin listeleri bütçe uygulama so
nuçları ile birlikte' T.B.M.M.'nin bilgi
sine arz edilir. 

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

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

53 üncü maddeyi ok utuyor um: 
Devlet Hesaplarında Kuruşlu işlet

meler 
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MADDE 53. — Devljetin mahkeme
lerce hükme bağlanan para cezaları da 
dahil olmak üzere her türlü gelir ve gi
derlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve te
diyesi üle emanetlerin alınıp geri veril
mesinde ve Devlet kayıtlarında, kanun
larında! ve diğer mevzuatında belirtilmiş 
tutar ve oranlar değişmemek şartıyla lira 
kesirleri dikkate alınmaz. 

Maliye ve Gümrük Bakanı yukarıda 
belirtilen hususlarla ilgili olarak doğa
cak aksaklıkları gidermeye, vergi daire
lerinin müfredat ve mutabakat hesapları 
arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi 
amacıyla denetim raporlarına dayanıla
rak tespit edilecek kesin farkları terkine 
yetkilidir. 

BA)$KAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... Yok. 

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

54 üncü maddeyi okutuyorum: 
Mahsup Süresi' 
MADDE 54. — 1050 sayılı Muhase-

bei Umumiye Kanununun 108 inci mad
desinde belirlenen mahsup süreleri malî 
yılın ikinci ayı sonunda biter. 1987 ma
lî yılına ilişkin mahsup süresi için de 
bu hüküm uygulanır. 

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

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

55 inci maddeyi okutuyorum: 
11 özel İdare ve Belediye Paylarının 

Borçlarına Mahsubu 
MADDE 55. — a) İl özel idareleri 

ile belediyelerin (bunlara ait veya tabi 
olup ayrı tüzelkişiliği olan kuruluşlar 
dahil); 

(1) 6183 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi borçları, 

(2% 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname kapsamına giren kamu ikti
sadî teşebbüsleri ile Kamu Ortaklığı 
Fonuna olan her nevi borçlarından Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı veya 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdare
since belirlenecek miktarları, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının ta
lebi üzerine, ÎUer Bankası tarafından, 
2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun hü
kümlerine göre bu. idarelere dağıtılacak 
paylardan kesilerek, ibelirlenecek hesap-
Üara nakden veya hesaben ödenir. 

b) Maliye ve Gümrük Bakanı bü-
yükşehir belediyelerinin (bunlara ait 
veya tabi olup ayrı tüzelkişiliği olan 
kuruluşlar dahil) yukarıdaki fıkra kap
samına güren borçlarını yine aynı fıkra 
hükümleri dairesinde, bu idarelere 
27.6.1984 tarih ve 3030 sayılı Kanun 
hükümlerine göre ayrılacak paylardan 
kesmeye ve gerektiğinde vergi borçla
rına mahsup etmjeye yetkilidir. 

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

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

56 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 56. — 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununa 3239 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesi üle eklenen mükerrer, 415 inci 
madde ile kurulmuş olan «Vergi İda
resini Geliştirme Fonu» nda toplanmış 
bulunan paradan, 1.1.1988 tarihine ka
dar ihalesi yapılmış olan işlerin bitiril
mesi için gerefcl olan miktarı, bir yan
dan bütçeye gelir, diğer yandan Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı bütçesiniin ilgili 
tertiplerine ödenek kaydetmeye ve bu 
sunetle kaydolan ödenekten yılı içinde 
harcanmayan miktarları ertesi yıla dev
retmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 
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Giderleri Vergi İdaresini Geliştirme 
Fonundan karşılanmak üzere ihalesi ya
pılmış olan işlerde, 25.12.1986 tarih ve 
19322 sayılı Resmî Gazetede yayımla
narak lyürürliüğe girmiş olan Vergi İdare
sini Geliştirme Fonu Yönetmeliği hü
kümleri uygulanır. 

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

Verilmiş bir önerge var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

BaşkanHığına 
Görüşülmekte olan 1988 Malî Yılı 

Bütçe Kanun Tasarısının 56 ncı madde
sinin metinden çıkarılmasını, müteakip 
maddelerin buna göre1 numaralandırılma-
ısıını arz ve teklif ederiz. 

Erol Zeytiınoğlu 
Eskişehir 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Zeynel Aslan 
Adıyaman! 

Göksel Kalaycıoğlu . 
Ankara 

Kudröt Bölükoğlu 
Balıkesir 

İsmet Tavgaç 
'Bursa 

Gerekçe : 
Bütçe Kanun tasarısında yer alan 

hükümle ilgili düzenlemeler 24.3.1988 
tarihli ve 3418 sayılı Kanunla yapılmış 
bulunduğundan, tasarıdaki hükme gerek 
kalmamıştır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim?... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Toplantı ekseriyeti olmadığı için 
katılamıyoruz, takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

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

BAŞKAN — önergeye Hükümet ka
tılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.,. Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiş ve madde metinden çıkarıl-
mışt'ir. 

57 nci maddeyi, 56 ncı madde olarak 
okutuyorum: 

Vergi Bağışıklığı 
MADDE 56. — 1988 malî yılı için

de; Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı 
ihtiyacı için Gümrük Giriş Tarife Cet
velinin (27.09) tarife pozisyonunda yer 
alan hampetrol ile (27.10) tarife pozis

yonunda yer alan akaryakıt ve madenî 
yağların, (38.19.29) tarife pozisyonuna gi
ren yalnız petrol istihsalinde kullanılan 
kimyevî müstahzarlar ile (34.02.38.19) 
yalnız makine yağı istihsalinde kullanı
lan katkı maddeleri (additifler) dışalım 
ve Uranların yurt içinde üretilenlerinin 
teslimi, gümrük vergisi, belediye hissesi, 
ithalde alınan damga resmi, rıhtım ve 
akaryakıt tüketim vergisi ile Hazineye, 
katma bütçeli idarelere, özel 'idare ve be
lediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, 
zam ve ardiye ücretlerinden (Katma De
ğer Vergisi hariç) müstesnadır. 

(27.10) gümrük tarife pozisyonuna 
giren akaryakıt ve1 madenî yağlar Millî 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutan
lığı ve iMillî İstihbarat Teşkilatı ihtiyaç
ları için adı geçen kuruluşlara veya on
ların gerek göstermesi üzerine akaryakıt 
ikmalini yapan müesseselere birinci fık
radaki istisna esasları çerçevesiınde teslim 
edilir. 
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Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı ve Millî İstihba
rat Teşkilatı ihtiyaçları için vergi bağı
şıklığı uygulanarak, ithal olunan ham-
petrolden elde edilen ürünlerin bunlara 
tahsis olunmayan kısmı yukarıdaki istis
nadan faydalanamaz. 

Türk Silahlı Kuvvetleri savunma hiz-
reflerinin yürütülmesi için yurt dışından 
alınması zorunlu bulunan savaş silah, 
araç, makine ve teçhizatı ile malzemele
rinin yapılmış ve yapılacak dışalımları 
her türlü vergi, resim, harç, zam ve ar
diye ücretlerine (Katma Değer Vergisi 
hariç» tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı 
için Maliye' ve Gümrük Bakanlığınca 
yurt dışından satın alınacak silah, ma
kine, jeneratör, telsiz, radar ve muha
bere cihazları, televizyon ve sistemleri
ne ait cihazların, ses ve resim kaydedi
ci cihaz ve (bunların parça levazımatı, 
1988 malî yılı içinde gümrük vergisi ve 
resimlerinden bağışık olarak ithal edi
lir. 

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

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

57 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 57. — a) PTT İşletme

si Genel Müdürlüğünce genel bütçeye 
dahil dairelerle katma bütçeli idarelere 
ifa edilen posta, telgraf ve telefon hiz
metleri karşılığında -alınacak ücretler 
(telefon konuşma be'delleri ile teleks üc
retleri hariç) bu idarelerden normal ta
rifenin yarısı nispetinde hesaplanarak 
tahsil edilir. 

Ib) Devlet Memurları ve diğer ka
mu görevlileri lile bunların emekli, dul 
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ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü ol
dukları aıile fertleri dâhil) genel ve katma 
bütçeli daire ve idarelerle döner sermaye
li kuruluşlara ait tedavi kurumlarında 
yapılan tedavilerine aiıt ücretler, bu ida
relerden, normal tarifenin yarısı nispe
tinde hesaplanarak tahsil edilir. Bu hü
küm Kamu İktisadî Teşebbüslerinde ça
lışanlar bakımından uygulanmaz. 

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

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

58 inci maddeyi okutuyorum: 
Malî Yılda Kısmen veya Tamamen 

Uygulanmayacak Kanun Hükümleri 

MADDE 58. — a) (1) 9.6.1958 ta
rihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Ka
nununun 21.10.1960 tarih ve 107 sayılı 
Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası, 

(2) 6831 sayılı Orman Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Üç Ek Madde ile Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair 20.6.1973 
tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 3/d üncü 
maddesi, 

(3) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 
nci maddesinin Trafik Hizmetleri Geliş
tirme Fonuna pay verilmesine, ilişkin, 

(4) 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun değişik 46 
ncı maddesinde yer alan «... bu harç is
teyen öğrenciler için borçlanma veya hiz
met yükümlülüğü karşılığı Devlet tara
fından ödenir.» 

Hükümleri, 1988 bütçe yılında, bu 
Kanuna bağlı (A) cetvelinin ilgili tertip
lerine konulmuş ödenek tutarları düze
yinde uygulanır. 
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b) 233 sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin, 36 ncı maddesinin 4 ün
cü fıkrası 'bu Kanunun 46 ncı maddesi 
hükümleri çerçevesinde uygulanır. 

c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibi Hakkındaki Kanunun 60 inci 
maddesinin 6 ncı bendinin a/l fıkrasında 
yer alan ikramiye oranları 1988 malî 
yılında .sırasıyla (Yüzde yirmi) v,e (Yüz
de seksen) olarak uygulanır. 

d) 2.2.1981 itarih ye 2380 sayılı Ka
nunun 4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Ka
nunla değişik 1 inci maddesi uyarınca 
belediyelere ve il özel idarelerine genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üze
rinden ayrılacak payların hesaplanmasın
da ve dağıtımında; aynı Kanunun 3239 
sayılı Kanunun 131 inci maddesi ile de
ğişik geçici 3 üncü maddesinde 1986 yılı 
için tespit edilen nispetlerin uygulanma
sına 1988 yılında da devanı olunur. 

e) (1) Muhafazasına Lüzum Kal
mayan Evrak ve Vesaikin İmha Bdilmesii 
hakkında 26.3.1956 tarih ve 6696 sayılı 
Kanun; (Ancak, anılan Kanunda, sayı
lan kurumlar kendilerine ait yazı ve bel
gelerin yok edilmesini bu Kanun hüküm
lerine bağlı olmaksızın hazırlayacakları 
yönetmelikler doğrultusunda yerine geti
rebilirler. Bütçe kanunlarının verdiği 
yetkiye dayanılarak daha önceki yıllar
da bu konuda çıkarılmış olan yönet
melikler 1988 malî yılında da geçerliliği
ni korur.) 

(2) Şehir içi konuşmalar dışında 
Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehir
lerde tesis edilen meccani telefonlara ait 
30.5.1926 tarih ve 876 sayılı Ankara Şeh
ri Otomatik Telefon Kanununun 7 nci 
ve bu maddeye ek 5.12.1928 tarih ve 
1366 sayılı; 13.12.1934 tarih ve 2609 
sayılı; 10.3.1930 itarih ve 1569 sayılı; 

16.4.1933 tarih ve 2142 sayılı; 11.6.1933 
tarih ve 2304 sayılı kanunlar ile 
12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı Kanunun 
7 nci, 24,6.1938 tarih ve 3488 sayılı Ka
nunun 6 ncı ve 1.5.1930 tarih ve 1601 sa
yılı Kanunla değişlik 7,1.1929 tarih ve 
1379 sayılı Kanunun 5 inci maddesi; 

(3) 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar 
Ödenek ve Sosyali Güvenlik Kanununun 
2 nci maddesinin 2 nci fıkrası; 

(4) Uluslararası kurumlarca, ya
bancı ülkelerin Ikredıi kuruluşlarınca ve 
diğer her ıtürlü dış kaynaklarca kamu 
kuramlarına, yatarını bankalarına ve Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Ha
zine tarafından garanti edilenler de da
hil olmak üzere verilectek krediler ve bu 
kredilerin söz konusu kuruluşlara geri 
ödenmesi dolayısıyla düzenlenecek kâ
ğıtlar için 1.7.1964 tarih ve 48'8 sayılı 
Damga Vergisi Kanunu; 

(5) 2.1.1961 tarih ve 195 sayılı Ba
sın - Han Kurumu Teşklilıine Dair Ka
nunun 42 ve 43 üncü maddeleri (özel 
Kanunla kurulan sosyal güvenlik Ikururn-
îarı ile" ibunfarın aynı Kanunun 29 uncu 
maddesinin (b) bendi kapsamı dışında 
kalan iştirakleri hakkında); 

(6) 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Ka
nunun 45 ıinci maddesinin ıbirinoi bendi; 

(7) 1.6.1978 tarih ve 2148 sayılı 
Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrası; 

(8) 2886 sayılı Devlet İhale Kanu
nunun 71 inci maddesi, (ihtiyaçların ka
mu kuruluşlarımdan karşılanmasına iliş
kin esas ve usuller Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca belirlenir.) 

(9) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
165 ıinci maddesinin 2 nci fıkrası; 

(10) 3234 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 3,5 indi maddesinin (i) bendi 
ve son paragrafı; 
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Hükümleri 1988 ımailı yılında uygu
lanmaz. 

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

Madde hakkında verilmiş bir önerge 
var. okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1988 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının 58 inci mad
desinin (e) fıkrasının (1) numaralı bendi
nin, (e) fıkrası olarak aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesini, mevcut (e) fıkrasına bağ
lı 2 numaralı bendin yeni (f) fıkrası' ola
rak değiştirilmesini ve bundan sonra ge
len bentlerin numaralarının yeniden dü
zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Zeynel Aslan 
Adıyaman 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Kudret Bölükoğlu 
Balıkesir 

İsmet Tavgaç 
Bursa 

e) 15.3.1988 tarih ve 316 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede belirtilen 
yönetmelik çıkarılıncaya kadar, kurumlar 
kendilerine ait yazı ve belgelerin yok edil
mesini hazırlayacakları yönetmelikler 
doğrultusunda yerine getirebilirler. Bütçe 
kanunlarının verdiği yetkiye dayanılarak 
daha önceki yıllarda bu konuda çıkarıl
mış olan yönetmelikler 1988 Malî Yılın
da da geçerliliğini korur. 

Gerekçe : 
15.3.1988 tarih ve 316 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 6 ncı madde
sinde ifade edilen yönetmelik çıkıncaya 
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kadar uygulamada herhangi bir boşlu
ğun doğmaması için teklifte bulunulmak
tadır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— İsterdim; ama çoğunluğum yok Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye ka
tılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen önerge istikametinde 
maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 59. — 1988 Malî Yılı Ge

nel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşmcaya 
Kadar Devlet Harcamalarının Yapılması
na ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki 
Verilmesine Dair 29.12.1987 tarih ve 3405 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin iki ve 
üç numaralı fıkraları ile 7, 9, 10, 11, 12 
ve 13 üncü maddelerinin uygulanmasına 
31.12.1988 tarihine kadar devam olunur. 

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

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

60 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 60. — Bu Kanun 1.1.1988 

tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe 
girer. 

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

61 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 61. — Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 

ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı, 

b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hüküm
lerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 

c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hü
kümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı, 

d) Diğer hükümlerini Maliye ve 
Gümrük Bakanı, 

Yürütür. 

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

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

Tasarının bütün maddeleri kabul edil
miş bulunmaktadır. Ancak, kanun tasarı
sının tümü açık oylamaya tabidir; açık 
oylama son konuşmalardan sonra yarın
ki birleşimde yapılacaktır. 

3. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait Ge
nel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/254, 1/337) (S. Sayısı: 44) (1) 

BAŞKAN — Şimdi 1986 Malî Yılı 
Genel Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasa-

(1) 44 S. Sayılı basmayazı 4.4.1988 
tarihli 45 inci Birleşim tutanağına ekli
dir. 

rısının giderlerle ilgili 1 inci maddesini, 
tekrar okuttuktan sonra oyunuza sunaca
ğım : 
1986 Malî Yılı Genel Bütçe Kesinhesap 

Kanunu Tasarısı 
Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçenin gider

leri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere; 

a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen öde
neklerden, 

(2 541816 964 687) lirası cari, 
ı(583 481 613 836) lirası yatırım, 
(4 698 430 029416) lirası sermaye teş

kili ve transfer, 
b) Özel Kanunlar uyarınca kaydolu

nan ödeneklerden, 
(2 332 109 885) lirası cari, 
(7 789 401 782) lirası yatırım, 
(10 230438 574) lirası sermaye teşkili 

ve transfer, 
harcamaları olmak üzere toplam 

(7 844 080 558 180) lira gider yapılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi, daha önce kabul ettiğiniz 

bağlı cetvellerle birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelir

leri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, , 

(5 972 033 929 852) lirası vergi gelirle
rinden, 

(554 251 316 004) lirası vergi dışı nor
mal gelirlerden, 

(83 243 298 842) lirası özel gelir ve 
fonlardan, 

(20181912 843) lirası özel kanun ge
lirlerinden, 

olmak üzere toplam (6 629 710 457 
541) lira gelir tahsil edilmiştir. 
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BAŞKAN — Şimdi, 2 nci maddeye bağlı gelir bütçesinin bölümlerini okutuyo
rum : 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü Gelirin Çeşidi Lira Lira 

1 Vergi gelirleri 5 750 000 00Q 000 5 972 033 929 852 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : KaJbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal geürler 750 000 000 000 554 251 316 004 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kalbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve fonlar 100 000000000 83 243 298 842 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 6 600000 000 000 6 609 528 544 698 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Kanun gelirleri 20 181 912 843 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kalbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 6 600 000 000 000 6 629 710 457 541 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kalbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Nazım gelirler; 1 270 119 514 017 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi, ~ biraz önce okuduğu
muz bağlı cetvelleriyle birlikte oylarınıza 

sunuyorum: Ka'bul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Nazım Gider ve Gelir 
MADDE 3. — Toplam (1 270 119 514 

017) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve ay
nı miktar gider yapılmıştır. 

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

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denge 
MADDE 4. — Birinci maddede yazı

lı giderler ile ikinci maddede yazılı gelir
ler arasında (1 214 370100 639) liralık gi
der fazlası meydana gelmiştir. 

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

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Tamamlayıcı Ödenek 
MADDE 5. — Bağlı (A) işaretli cet

velin ilgili sütununda kayıtlı (85 363 571 
439) liralık ödenek üstü gideri karşılamak 
üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek 
kabul edilmiştir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Devredilen ödenek 
MADDE 6. — Yılı içinde harcanma

yan ve özel kanunlarla devrine izin veri
len (208 362098 793) lirahlk özel ödenek 
ertesi yıla aktarılmıştır. 

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

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
tptal Edilen Ödenek 
MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cet

velin ilgili sütununda kayıtlı yılı içinde 
kullanılan' ve devredilenler dışında kalan 
(538 739 952 035) liralık ödenek iptal edil
miştir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Borçları 
MADDE 8. — Bağlı Devlet Borçları 

Uygulama Sonuçları Kesinhesap cetvelle
rinde ayrıntısı gösterildiği üzere 31.12.1986 
tarihi itibariyle, 

a) (6 416 785 000000) lira orta ve 
uzun vadeli, (2 291041000 000) lirası kı
sa vadeli olmak üzere toplam ı(8 707 826 
000 000) lira iç borç, 

b) (13 454126 886 000) lirası Genel 
ve Katma Bütçeli kuruluşlara ait, (4 709 
974 863 000) lirası da Hazine garantili ol
mak üzere toplam (18 164 101 749 000) li
ra dış borç, 

mevcuttur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Biraz önce ifade ettiğimiz gibi, 1986 
Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısının 
giderlerle ilgili bölümü, yine aynı şekilde 
açık oylamaya tabidir; açık oylaması ya
rın yapılacaktır. 

4. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1988 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu raporu (11394) (S. 
Sayısı: 23) (1) 

BAŞKAN — Katma Bütçeli İdare
ler 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısının gider ve gelirlerle ilgili 1 inci mad
desini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza 
sunacağım. 

Kotnıa Bütçeli İdareler 1988 Mali Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yar
dım* 

MADDE 1. — a) Katma bütçeli ida
relerin 1988 yılında yapaoakları hizmetler 
için (3 273 433 000 000) lira ödenek veril
miştir. 

'b) Katma bütçeli idarelerin 1988 yılı 
gelirleri (175 000 000 000) lirası öz gelir, 
(3 098 433 000 000) lirası Hazine Yardımı 
olmak üzere toplam (3 273 433 000 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

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

(1) 23 S. Sayılı Basmayazı 4.4.1988 
tarihli 45 inci Birleşim Tutanağına ekli
dir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-
ıbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Bağlı Cetveller 
MADDE 2. — Katma bütçeli idarele

rin, 
1. ödenek dağılımı (A) işaretli cet

velde, 
'2, Gelirleri, her bir idarenin bütçesi

ne ekli (B) işaretli, 
3 Özel hükümlerine göre 1988 yılın

da tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olu
nacak gelir çeşitlerinin dayandığı hüküm
ler, her 'bir idarenin bütçesine ekli (C) işa
retli, 

4. Gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişmeye yetki veren Kanunlar, her bir 
idarenin bütçesine ekli t(G) işaretli, 

'5. Harcamalara ilişkin formül, her 
!bir idarenin bütçesine ekli (R) işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
iMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

KKtNCt KİSİM 

idarelere İlişkin Özel Hükümler 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
MADDE 3. •— Tarım Reformu Ge

nel Müdürlüğünün toprak ve tarım re
formu uygulaması ile ilgili uyuşmazlık ve 
'davaları bu Genel Müdürlük adına gerek-x 

tiğinde Hazine avukatları tarafından da 
takip edilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiş
tir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum : 
'Karayolları Genel Müdürlüğü 
MADDE 4. — Devlet daire ve mües

seseleri, kamu tüzelkişileri, dernekler ile 
diğer kurum ve kuruluşlardan vaki olacak 
görevler ile ilgili hizmet taleplerini, ken
di imkânları nispetinde, yapılacak anlaş
malar esasları dahilinde ve karşılıklı adı 
geçen kuruluşlarca karşılanmak şartıyla 
yerine getirmek, ayrıca Karayolları Ge
nel Müdürlüğünce yapılan yolların ke
narında bulunan ve yol güvenliği bakı
mından yola giriş ve çıkışların düzenlen
mesi gereken tesislerin (Akaryakıt istas
yonları gibi) ilgilileri tarafından etüt, araş
tırma ve proje hizmetlerinin ifası ile yol, 
köprü ve benzeri tesislerin yaptırılması 
ve bakımı maksadıyla Karayolları Genel 
Müdürlüğüne yatırılacak paralar bu ida
reye ait (B) işaretli cetvelde açılacak özel 
ıb'ir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işa
retli cetvelde mevcut veya yeniden açıla
cak özel projelere hizmetin gereği olan 
harcamalar ile makine, teçhizat alımları 
ve büyük onarımlarında kullanılmak üze
re Maliye ve Gümrük Bakanlığınca öde
nek kaydolunur. Karayolları Genel Mü
dürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve 
ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin 
(A) işaretli cetvelin ilgili proje ödenekle
rinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapı
lan ke's'in harcamalara göre, tahalkuk eden 
miktarı, ilgili projesindeki Ödenekten, har
cama yapılan projeye aktarmaya Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilme
yen kısmı ertesi yıla birinci fıkra esasları 
dairesinde devren gelir ve ödenek kaydo
lunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 11.2.1950 tarih ve 5539 

sayılı Kanunun 30.5.1973 tarih ve 1737 
sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi 
gereğince geçişi ücretli olan yol, köprü 
ve tünellerin her çeşit gelirleri, aynı ma
hiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, 
'bakım, onarım ve işletmesinde kullanıl
mak üzere, bir taraftan Karayolları Ge
nel Müdürlüğü bütçesirtde açılacak özel 
bir tertibe gelir, diğer taraftan da yeniden 
açılacak 111-02-2-000 (Geçişi ücretli olan 
yol, köprü ve tünellerin planlama, proje 
ve keşif hizmetleri), 112-04-2-000 (Geçişi 
ücretli olan yol, köprü ve tünellerin yapım 
ve onarımı) altprogramı ve projeleri ile; 
113-03-1-000 (Geçişi ücretli olan yol, köp
rü ve tünellerin bakım ve işletmesi) alt-
program ve faaliyetlerinin harcama ka
lemlerine Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel 
Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, ge
lir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemek
sizin bütçesinin ilgili proje ödeneklerinden 
gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin 
harcamalara göre tahakkuk eden miktarı, 
ilgili projedeki ödenekten, harcama yapı
lan projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde sarfedilmeyen 
kısımlar ertesi yıla devren gelir ve ödenek 
kaydolunur. 

/BAŞKAN — Madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

6 nci'maddeyi okutuyorum: 
Koy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
MADDE 6. — a) Devlet kurum, ve 

müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, dernek
ler, vakıflar ve kurumlar tarafından sula
ma, içme suyu, yol ye köprü gibi tesisle-
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rin yaptırılması ile bunların bakımı, etüt, 
araştırma ve proje hizmetlerinin gerçek
leştirilmesi amacıyla Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu 
İdareye ait (B) işaretli cetvelde 'açılacak 
Özel t i r tertibe gelir, diğer yandan (A) 
cttVeliriin sonunda açılacak • özel tertibe 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek 
Kaydolunur. Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü işin gerektirdiği durumlarda gelir 
ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksi
zin (A) cetvelinin ilgili tertibinden zorun
lu Harcamayı yapabilir. İşin bitiminde 
yapılan harcamalara göre tahakkuk eden 
miktarı ilgili Özel terti'bindeki ödenekten 
harcama yapılan kalemlere aktarmaya 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcan
mayan kısımlar ertesi yıla yukarıdaki 
esaslara göre devren gelir ve ödenek kay
dolunur. 

(b) Geçmiş yıllarda (a) fıkrasındaki 
esaslara göre genel ve katma bütçeli ku
ruluşlara yatırılmış 'bulunan paralar ar
tıklarından bu bütçelerin özel tertiplerin
de mevcut olan ödeneklerin, Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğü cari yıl bütçesine 
intikali için gerekli işlemleri yapmaya Ma
liye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerine söz iste
yen?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka-
'b'ul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
MADDE 7. — 3.7.1968 tarih ve 1053 

sayılı Kanun gereğince Ankara ve İstan
bul şehirlerine içme, kullanma ve endüst
ri suyu temini maksadıyla girişilecek taah
hütlerin tutarı için aynı Kanunun 1 inci 
maddesinde gösterilmiş bulunan azamî 
taahhüt hadleri, dış yardımlardan temin 

olunan proje kredileri için, 1988 malî yı
lında uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 üncü madde
sinde yer alan ve Ankara - İstanbul be
lediyelerince yaptırılacak işler karşılığı bu 
belediyelere yapılacak yardımların sınırlı 
oluşu hakkındaki hüküm 1988 malî yılın
da uygulanmaz. 

'BAŞKAN — Mad'de üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Baraj ve hidroelektrik 

santralları inşası dolayısıyla yerlerinin 
değiştirilmesine zaruret hâsıl olacak kara 
ve demiryollarının varyant, yol, köprü 
inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın sü
ratle sağlanması amacıyla havaalanları, 
inşa, ıslah ve tevsii ve baraj ve göl saha
larında kalan akaryakıt boru hatlarının 
varyantı için Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü bütçesine konulan ödenekten lü
zumlu görülecek miktarı gereğine göre 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları 
Genel Müdürlüğü bütçelerine bağlı (A) 
işaretli cetvellerin ilgili projelerine aktar
maya ve hu konuda gerekli işlemleri yap
maya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili
dir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-
t>ul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — Devlet daire ve mües

seseleri life kamu 'tüzelkişileri, kamu ya
rarına hizmet ©dem dernekler ve özel 
kişiler tarafından sulama, içme, fcullan-
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ma ve endüstri suyu, kanalizasyon, ba
raj ve hidroelektrik santralli ve diğer su 
kaynaklarının geliştirilmesi ile İlgili ana-
done tem'ini, etüt, proje ve inşaat yaptırıl
ması, kanailet, boru, beton direk, fiılıitre 
kumu gibi DSİ tarafından üretilen mal
zemelerin verilmesi, temel ve su sondaj
ları, betonla ilgili her türlü deneyler, ze-
m'n mekaniği deneyleri, her türlü ıfcimıya-
sa* deneyler, su, çimento analizleri ve 
model deneyleri yaptırılması amacıyla 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
yaptırılacak paralar, bu idareye ait (B) 
işaretüıi cetvelde açılacak özel bir tertibe 
gelir, diğer taraftan (A) lişanetli cetvelde 
mevcut veya •yeniden açılacak özel proje
lere Maliye ve Gümrük Bafcanllığınca 
ödenek kaydolurnur. Devlet Su İşlieri Ge
nel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahva'ldie 
gelir ve ödenek kaydı istemini beklemek
sizin (A) işaretli! cetvelin ilgili proje öde
neklerinden gerekli harcamayı yapabilir. 
Yapı'lan kesin harcamalara göre tahak
kuk eden miktarı iılgilıi projesindeki öde
nekten harcama yapılan projeye aktarma
ya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkidir. 

Bu ödenekle rdem yılı içinde sarf edil
meyen kısimi'ar, ertesi yıla yukarıdaki 
fıkra esasları dairesinde devren gelir ve 
ödenek kaydolunur. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ta
rafından 3.7.1968 tarih ve 1Ö53 sayılı Ka
nun gereğince yürütülen içmesuyu tesis-
Heri ile ilgili olarak kendi usullerine göre 
borçlandırılan bedeller taksitlerinin ilgiılü 
belediyelerce süresinde ödenmemesi ha
ilinde ödemmıeyen taksitler, 2.2.1981 tarih 
ve 23180 sayılı Kamun uyanınca belediyele
re ayrıi'an paylardan tiler Bankasınca ke-
s!'erek Devlet Su İşleri, Genel Müdürlü
ğüne ödenir. 

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

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü

dürlüğü 

MADDE 10. — 29.4.1959 tarih ve 
725'8 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ge
reğince her çeşit spor, saha ve tesisleri 
vücuda getirmek amacı ile Beden Terbi
yesi ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin 
i(A) işaretin' cetvelinde yer alan projelenin 
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdür
lüğünce 21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı Ka
nun hükümleri uyarınca yapılabilecek iş
ler dışında kalanlara ait ödenekleri, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığıma ayını amaç
la aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sar-
f e dilemeyen kısımlar, projenin ikmalü 
için müteakip yıl bütçesine devredilebilir. 

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

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

İli inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Beden Terbiyesi ve 

Spor Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli 
cetvelin «Futbol Müsabakaları Müşterek 
Bahs Hâsılatından Elde Edilecek Gelir» 
tertibinde kayıtlı kaynaktan sağlanacak 
gelir fazlalarını sportif hizmetler ve spor 
tesislerinin yapım', bakım' ve büyük ona
rımlarında kullan ılımak üzere Beden Ter
biyesi ve Spor Genel Müdürlüğü bütçe
sine bir yandan özel gelıir diğer yandan 
açılacak özeli tertibe ödenek kaydetmeye 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedile-
meyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili ter
tibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Oyarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

1'2 nci maddeyi okutuyorum : 
Telsiz Genel' Müdürlüğü 
MADDEE 12. — Telsiz Genel Mü

dürlüğüne ait (B) işaretli cetvelin 5.4.1983 
tarih ve 2813 sayılı Kanunun 28.5.1986 
tarih ve 3293 sayıl,* Kanunla değişik 27 
nci maddesi gereğince sağlanan gelirler
den o'uşan «Ücret Gelirleri» tertibinde 
kayıtlı kaynaktan sağlanacak gelir faz
lı alann-ı «19®8 Yılı Programının Uygu
lanması, Koordinasyonu ve İmlenmesine 
Dair Karar» hükümlerine göre, 1988 yılı 
programı ile ilişkisi kurulmak suretiyle, 
2813 sayılı Telsiz Kanununda yer alan 
telsiz hizmetleri ile 3293 sayılı Kamumla 
Genel Müdürlüğe verilen Mîllî Monito-
ring faaliyet ve hizmetlerinim yürütülme-
•s\ Taşra Telsiz Bölge Müdürlüklerinin 
kurulması iç;n gerekli bina, arazi, maki
ne ve teçhizatın, yapımı, satın alınması, 
bunların bakım, onarım ve geliştirilmesi, 
kamulaştırma giderlerinin karşılanması, 
diğer taraftan '(personel giderleri hariç) 
kira, bakımı ve onarım gibi hizmet aliım-
ları: ile 'demirbaş giderleri, içim cari harca-
malarda kul1!anılmak üzere, Telsiz Genel 
Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel 
gelir, diğer yandan açılaoaık özel tertibe 
ödemek kaydetmeye Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

Bu ödemeklerim yıllı içlinde sarf edilme
yen kısımları, ertesi yıl bütçesinin ilgili 
tertibine devren gelir ve ödenek kaydo
lunur. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum' : Ka
bul edenler... Etmeyenler... IMadde kabul 
edilm'iştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü-

düriüğü 

IMADDE 13. — Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesinin «B» 
işaretli cetvelinde yıl içinde meydana ge
lebilecek gelir fazlalarını «1988 Yılı Prog
ramının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
itelenmesine Dair Karar» hükümlerine 
göre 1988 yıllında yatırım programına alı
nacak projeleri gerçekleştirmek üzere 
am'ıam Genel. Müdürlük bütçesine bir 
yandan özel gelir, diğer yandan açılacak 
öze! tertibe ödenek kaydetmeye Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

ıBu ödeneklerin yılı içinde sarfediıle-
meyen kısımları ertesi yıl bütçesinin il
gi1! i tertibine devren gelir ve ödenek kay
dolunur. 

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

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

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yükseköğret'ım Kurumlarına ödene

cek Harçlar 

MADDE 14. — 4.11.1981 tarih ve 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunumun 
değişik 46 nci maddesine göre öğrencile
rin yükseköğretim kurumlarına ödemek 
zorunda bulundukları harçlar, bütçe ile 
i!iişki|,endiriı!ım'eksiz>in öğrenci, Harçlar Fo
nuna yatırılır ve bu fonda toplanan pa
ralar ilg.'li mevzuatı çerçevesinde kulla
nılır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1 : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul ediilımiştir. 
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15 inci maddeyi okutuyorum : 
Vakıflar Gendi 'Müdürlüğü 
MADDE 15. — Vakıflar Genel' Mü

dürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde 
yıl içinde meydana gelebilecek gefır faz
lalarını'bu Genel Müdürlüğün cari hiz-
metferinde ve «1988 Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlen- ' 
meşime Dair Karar» hükümlerine göre ya
tırım hizmetlerinde, personel ve yolluk 
giderlerinde; hizmet, tüketim mıailları ve 
malzeme alımlarında, demirbaş gidenleri 
ile diğer ödemelerinde kullanılmak üze
re, bir yandan özel gelir, diğer yandan 
açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

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

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

16 ncı 'maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanununun Uygulana
cağı 

MADDE 16. — Bu Kanunda yer alan 
hükümler saklı kalmak üzere, Genel Büt
çe Kanunu hükümleri katma bütçeli ida
reler hakkında da uygulanır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenüer... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

17 net maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
'MADDE 17. — 'Bu Kanun 1.1.1988 

tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler.... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 1'8. — ©u Kanunun; 
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü ve 

Çevre Genel Müdürlüğü ile ilgili hüküm-
Ilerini Başbakan ve Malliye ve Gümrük 
Bakanı, 

b) Yükseköğretim Kurulu, üniversi
teler ve Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye 
ve Gümrük ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakamları, 

c) Karayolları Genel Müdürllüğü ve 
Devlet Su İşleri1 Genel Müdürlüğü ille il
gili hükümlerimi Maliye ve Gümrük ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanları, 

d) Hudut ve Sahilller Sağlık Genel 
Müdürlüğü ve Sosyali Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü
ğü İle ilgili hükümlerini Maliye ve Güm
rük ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
ları, 

e) Orman' Genel Müdürlüğü, Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü ve Köy Hiz
metleri Genel Müdürllüğü ile •ilgili hü
kümlerini Mafliye ve Gümrük ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanları, 

f) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile 
ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ©akanları, 

g) Telsiz Gendi Müdürlüğü1 ile ilgili 
hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Ulaş
tırma (Bakanları, 

Yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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Bu kanun tasarısının da tümü açık oy
lamayla tabidir. Açık oylama işlemi, ya
rınki birleşıimıde, son konuşmalardan son
ra yapılacaktır. 

5. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay —Başkanlığı Tezkeresi ile 
1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) 
(S. Sayısı: 45) (1) 

BAŞKAN — Şimdi de, Katma Büt
çeli İdarelerim 1986 Malî Yuh Kesinhesap 
Kanun Tasarısının giderlerle ilgili 1 inci 
maddesini tekrar okuttuktan sonra, oyla
rınıza: sunacağım. 

1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdare
ler Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Gider Bütçesi 
MADDE T. — Katma bütçeli idare

lerin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere; 

a) Yıliı Bütçe Kanunu ile verilen öde
neklerden 

"(423 060 741 423) ikası cari, 
i(884 9Ö6 0312 250) (lirası yatırım, 

(1) 45 S. Sayılı Basmayazı 4.4.1988 
tarihli 45 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

1(137 666 603 5316) 'lirası sermaye teş
kili ve transfer, 

b) özel kanunılar uyarınca kaydolu
nan ödeneklerden 

•(319 337 581) 'lirası cari, 
(377 599 924 841) lirası "yatırım ol

mak üzere toplam (1 823 552 639 631) li
ralık gider yapılmıştır. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi, daha 
önce kabul edilen cetvellleriyle birilikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Katma bütçeli idare

lerin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere; 

(18 504 88!6 722) lirası vergi gelirle
rinden, 

(112 801' 901 523) lirası vergi dışı 
normal gelirlerden, 

(1 379 135 797 102) lirası özel gelir
ler ve hazine yardımından, 

(374 411 776 941) lirası özel kanun 
gelirlerinden olmak üzere toplam 

(1 884 854 3162 288) lira gelir tahsil 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı >tfB) işaretli cetveli 
okutuyorum : 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
özeller 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

18 368 500 000 

96 360 998 000 

1 124259 813 000 

— 

1238 989 311000 

Tahsilat 
Lira 

18 504 886 722 

112 801901523 

1 379 135 797 L02 

374411776 941 

11 884 854 362 288 

2 nci maddeyi, biraz önce okuduğu
muz (B) cetveliyle birlikte oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denge 
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı 

giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler 
arasında (61 301 722 657) lira gelir fazla
sı meydana gelmiştir. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tamamlayıcı Ödenek 
MADDE 4. — Bağlı (A) işaretli cet

velin ilgili sütununda kayıtlı (4 286 373 
485) liralık ödenek üstü gideri karşılamak 
üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek 
kabul edilmiştir. 

BAŞKAN 
teyen?.. Yok. 

Madde üzerinde söz is-

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

5 inci maddeyi okutuyorum. : 
Ertesi Yıla Devreden Öd. .t 
MADDE 5. — Katma bütçeli kuru

luşların 1986 yılı içinde harcanmayan ve 
özel kanunlarla ertesi yıla devrine izin ve
rilen (16 925 000 712) liralık ödenek 1987 
yılına devretmiştir. 

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

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
İptal Edilen Ödenek 
MADDE 6. — 1986 yılı ödeneği (A) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 932 
934 799 711) lira olup, bu tutardan yılı 
içinde harcanamayan (96 743 532 853) li
ralık ödenek iptal edilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 8. — Bü Kanun hükümleri

ni Bakanlar Kurulu yürütür. 

A) YAZİLİ SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, PTT Genel Müdürlüğünce mal
zeme alımı için 7.1.1988 tarihinde açılan 
ihaleye ilişkin sorusu ve Ulaştırma Baka
nı Ekrem Pakdemirli'nin yazılı cevabı 
(7/90) 

Türkiye Büyük Millet MecM 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştır
ma Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasınla mukadderinizi, say
gılarımla rica ederim. 

15,3,1988 
Fethi Çelükbaş 

Burdur 
PTT Genel Müdürlüğü 7 Ocak 1988 

tarihinde müessesenin ihtiyacı olan bazı 

19 . 4 . 1988 O ; 2 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarı
sının tümü de açık oylamaya tabidir. Bu 
itibarla, yarınki birleşimde, son konuşma
lardan sonra açık oylaması yapılacaktır. 

Bu suretle, bugünkü programımız ta
mamlanmış bulunmaktadır. 

Bütçenin tümü üzerinde son konuşma
ları ve bütçe kanun tasarıları ile kesinhe-
sap kanun tasarılarının açık oylamalannı 
yapmak için, 20 Nisan 1988 Çarşamba 
günü saat 10.00'da toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.00 

malzemeler için bir dfaale açmıştı. Bu 
ihalede : 

A) 388 bin adet 50 cm. lik MEN-
HOL RAK demiri 

B) 542 500 adet 100 cm. lik MEN-
HOL RAK «demiri 

C) T 878 000 RAK demiri cıvatası 
kalemleri yer almıştı. 

İ. Bu ihalede yukarıda belirtilen her 
üç kalem malzeme için kaç firma teklif 
vermiştir? 

2. Firmaların sicilli Ticaret gazete
sindeki ticaret unvanları nedir? 

3. Firmaların tekliflerinde her Wr 
kalem için verdikleri fiyat nedir? 

4. Bu kalemler hangi firmalara iha
le ediilimiştir? 

5. İhaleyi alan firmalarca sonradan 
teklif edilen fiyatlara göre bir indirim ya
pılmış mıdır? Yapılmışsa bu fiyat nedir? 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Ulaştırma Bakanlığı 18,4.1988 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ : 525-25/449-
10517 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
'Başkanlığına 

îlgi •: 21.3.1988 'gün ve Kan. Kar. Md. 
507/02533 »ayılı yazınız. 

Bundur Milletvekili Sayın Fethi Çelk-
fciaş'ın PTT İşletmesi Genel Müdürlüğün

ce malzeme alımı için 7.1.1988 tarihinde 
açılan ihaleye ilişlkin ilgi yazınız ©ki ya
zılı soru önergesi incelenmiş ve cevapla
rımız cetvel talinde ilişikte sunulmuştur, 

Cetvellerde de 'belirtldiği üzere adı ge
çen Genel Müdürlüğün 1988 yılı revize 
yatırım programı çerçevesinde yazılı so
ru önergesinde sözü edlilen malzemelerin 
satın alınmasından vaz geçilmiştir.; 

'Bilgilerinize arz ederim, 
Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 
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S O R U L A R 

!„ îhiale için kaç firma teklif 
verimştir? 

2. Firmaların sicilli Ticaret a) 
Gazetesindeki Ticaret Un
vanları Nedir? 

388 €00 Ad, 50 cm. lik 
MENHOL RAK DEMİRİ 

(1988 yılı 178 000 Adet 
1989 yılı 210 000 Adet) 

8 Finrrta 
GALKON A®. 
Oda Sicil No. : 
Tic. 'Sicil No. : 
Unvanı : 

12Ş5-8/23 
32754 
Galkon Galvanizli Konstrüfcsi-
yon Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

b) KÜ9MET GALVANİZ A.Ş. 
Oda Sicil No. ': 12161 
Tic, Sicil1 No. : 171612 
Unvanı : Kısmet Galvaniz 

Ticaret A.Ş, 
Endüstri ve 

c) ÖZKÖKLER KOLL. ŞTİ. 
Oda Sicil No. : 982 
Tic. Sicil No. : 19920 
Unvanı : özkökler Elektrik İnşaat Mak. 

'San. ve Tic, A.Ş. 

d) DALOĞLU KOLL. ŞTİ', 
Oda Sicil No. : 1*1558 
Tic. Sicil No. ': 4387 
Unvanı : Daloğlu Kardeşler San. ve Tic. 

Kol. Şti. 

e) STFA ENERJİ 
Oda Sicil No, : 30/514 
Tic. .Sicil No. : 54663 
Unvanı : 'STFA Enerji Telekomünikas

yon San, ve Ticj A.Ş. 
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542 500 Ati. 100 cm. lik 
MENHOL RAK DEMİRİ 

i(1988 yılı 260 000 Adet 
1989 yılı 282 500 Adet) 

7 Firma 
a) GALKON A.Ş. 

Öda Sicil No. : 1295-8/23 
Tic* Sicil No. : 32754 
Unvanı : Galkan Galvianizüli 

Konstrüksiyon Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.( 

* Ib) ÖZKÖKLER KOLL, ŞTl. 
Oda Sicil No. : 982 
Tic< <Sicti No. : 19920 
Unvanı : Özkökler Eelektrik İn

şaat Makine Sanayi ve 
Ticaret A.Ş, 

c) DALOÖLU KOLL. ŞTİ. 
0<Ja 'Sicil No, : 11558 
Tic, Sicil No. 'î 4387 
Unvanı : Dalogflıı Kardeşler 

SŞan.; ve Tic. Koli. Şti. 

d) STFA ENERJİSİ 
Oda Sicil No. : 30/514 
Tic. ıSicit No, : 54663 
Unvanı : STFA Enerji Tele-

konıinikasyon San. ve 
Tic. A.Ş. 

e) KURAL ÇELİK1 

Oda Sicil No, : 6157 
Tic, Sicil No. : 32188 
Unvanı : Kural Çelik Madenî 

Eşya İmalathanesi Ali 
ılh'Sa'n Nalçaıkae 

1 878 000 Ad. 
RAK DEMİRİ CIVATASI 

<1988 yılı 884 000 Atiet 
1989 yılı 994 000 Adet) 

6 Firma 
a) AZİMKAR ÎŞ KOLL. ŞTt. 

Oda 'Sicil No. : 8946 
Tic, Sicil No. : 8101' 
Unvanı : Azimkar Ticaret -

Muştala CıVaoğlu 

jb) ÖZKÖKLER A.Ş. 
Oda 'Sicil No, : 982 
Tic. 'Sicil No, : 19920 
Unvanı : özkökler Elektrik Inş. 

Mlak» San. ve Tic. AŞ. 

c) DALOĞLU KOLL. ŞTl. 
Oda Sicil No. : 11558 
Tic, (Sicil No. ': 4387 
Unvanı : Daloglu Kardeşler 

Sian. ve Tic. Koli. Şti. 

d) STFA AJŞ. 
Oda Slicil No., : 30/514 
Tic. 'Sicil No, : 54663 
Unvanı : STFA Enerji Telefco-

minilkiasyon San. ve 
Tic. A.Ş. 

e) KURAL ÇflLlK TİC. SAN. 
Oda (Sicil No.' : 6157 
Tic. Sicil No. : 32188 
Unvanı : Kural Çelik Madenî 

Eşya İmalathanesi 
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388 000 Ad. 50 cm. lifc 
MENHOL RAK DEMİRİ 

(1988 yılı 178 000 Adet 
S O R U L A R 

Firmaların tekliflerinde 
faerhir kalem için verdik
leri fiyat nedir? 

Bu kalemler hangi firma
lara ihlale edilmiştir? 
İhaleyi alan firmalarca 
sonradan teklif edlilen 
fiyatlara göre 'bir indi
rim yapılmış mıdır? Ya
pılmışsa bu fiyat nedlir? 

f) 

g) 

h) 

1989 yılı 210 000 Adet) 

KURAL ÇSUttC 
Oda Sicil No. ': Öl57 
Tic, Sicil No. : 32188 
Unvanı ': Kural Çelik Madenî Eşya (San. 

İmalathanesi Ali İrfan Nalça
dan 

DİSAN 
Oda Sicil No. : 2479-20/115 
Tic. Sicil No. -. 53414 
Unvanı : Disan Makine İmalat San. ve 

Tic. A.Ş., 

TÜLUMSAŞ 
Oda Sicil No. : 131-3/6 
Tİc. Sicil No, : 2551 
Unvanı : Tülomsaş Türkiye 

ve Motor San, A.Ş. 

'1988 

Öalkon 1 774 — 
Kısmet Galvaniz 1 475 — 
özkökler 1 130— 
Daloğtu K'oll. Şti. 1 480,— 
STFA 1 550,— 
KuM Çelik (1 235,— 
Tülomsaş 1 483,20 
Dİsan 1 593,— 
İhale İptal' Edildi' 

Loköraıo'tiif 

1989 

1! 774,— 
1 99T.25 
1 200,— 
1 873,— 
1 550,— 
1 667,15 
1 483,20 
1 593.— 
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542 500 Aid. 100 cm., lik 
MENHOL RAK DEMİRİ 

(1988 yılı 260 000 Adet 
1989 yılı 282 500 Adet) 

I 878 000 Ad. 
RAK [DEMİRİ ÖİVATASÎ 

(1988 yılı 884 000 Adet 
1989 yılı 994 000 Adet) 

f) ÖÖZÜMÖĞLU (LTD. §Tt. 
'Oda Sicü No. 
Tic< Sicil No. 
Unvanı 

2903-15/165 
60873 
Öözîüınoğlu Metal Sa
nayii ve Tic. Ltd. Şti, 

f) VEFA CİVATA A.Ş, 
Oda 'Sicil No. 
Tic. Sicil No. 
Unvanı 

226 
33549 
Cİviata ve Madenî Eş
ya T.A.S. 

g) TÜLOMSAŞ A.& 
Oda 'Sicil No. 
Tica Sicil No. 
Unvanı 

131-316 
2551 
Tülomsaş Türkiye Lo
komotif ve Motor San. 
A:Ş. 

1988 1989 1988 1989 

öalkon 
özkölder 
Daloğlu Koli. Şti 
STFA AŞ, 
Kural Çelik 
Gozümoğlu 
Ltd. Şti. 
Tülomsaş A.Ş. 

3 842,— 
2 200,— 

. 2 474,— 
2 750— 
1 973,— 

2 947 — 
2 438 — 

İhale İptal Edildi 

3 842— 
2 350 — 
2 960 — 
2 750— 
2 663,55 

» 
2 438— 

Azimkar Koli. Şti. 
Özkökler 
Daloğlu Koli, Şti. 
STFA A.Ş, 
Kural Çelik 
Tic. 'San. 
Vefa Cıvata A.Ş. 

İhale İptal Edildi 

160,— 
207,— 
224,— 
290,— 

224,— 
500,— 

160,— 
257,— 
252 — 
290 — 

302,— 
— 
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2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Ataîay'ın, 19.9.1980 tarihinden sıkıyöne
timin kaldırıldığı tarihe kadar sıkıyöne
tim mahkemelerinde yargılanarak 1402 
sayılı Kanuna göre ek ceza verilen hü
kümlülere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungur
lu'nun yazılı cevabı (7195) 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 98, îçftlüzüğün 94 üncü 
maddeleri gereğince, aşağıda belirtilen 
soruların Sayın Barbakan tarafından ya
zılı olarak cevapTandırılıması hususunda 
gerekenin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

16.3.1988 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 

İv Bilindiği gilbi 1402 sayılı sıkıyö-
ndtîttı yasasının 17 nci maddesi (Değişik: 
19.9.1980-2301/10 md.), Sıkıyönetim ta
nından sonra; sıkıyönetim ilan ve faali
yetleriyle ilgili olarak 15 inci maddede 
yazılı suçlarla ek 4 üncü maddede ya
zılı suçları işleyenlere verilecek cezaları 
üçte hirin'den az olmamak üzere iki ka
tına kadar artırmaktadır. Bu durumda, 
19.9.1980 tarihinden itibaren, sıkıyöneti
min kaldırıldığı tarihlere kadar geçen 
süre içerisinde sıkıyönetim mahkemeleri
nin ıgörev alanlarına giren suçu isteyip, 
Ibu mahkemelerde yargılanan kaç kişiye 
anılan Ibu maldde doğrultusunda ek ceza 
verilmiş ve bunlardan kaçı 15.3.1988 ta
rihi itibariyle kesinleşmiştir. 

2, Yargılamaların değişik zamanlar
da /ve değişik mahkemelerde yapılmasıy
la, mevcut yasalar değişmeksiziri sanığın 
değişik cezalara çarptırılması sonucunu 
doğuran bu hususu demokratik hukuk 
devleti ilkelerine uygun buluyor musu
nuz? Bulmuyorsanız, bu konudaki tasa
rınız Hükümet olarak nedir? 

3. IBu konumda yeni bir düzenlemeye 
(gidildiği takdirde, bu yasa maddesinden 
dolayı ek ceza sürelerini tamamlamak 
üzere cezaevlerinde bulunan hükümlüle
rin geçmişe dönük hakları dikkate alına
cak mıdır? 

T. C-
Adalet Bakanlığı 

Bakan 
Sayı : 7112 

Türkiye Bİüyük Millet Meclisi 
iBaşkanlığına 

İLGİ : 22.3.1988 tarihli ve 7/95-538/ 
02588 sayılı yazınız. 

İlgi yazıları ekinde Başbakanlığa in
tikal ettirilen ve Diyarbakır Milletvekili 
Fuat Atalay tarafından Saiyın Başbaka
nımıza tevcih edilmiş olup, Başbakan
lık Makamınca tarafından cevaplandırıl
ması tensip buyruîan yazılı soru önerge
sinin cevapları iki nüsha halinde ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize sayigılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın Fuat Atalay Diyarbakır Millet
vekili 

Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz 
ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan 
cevaplandırılması tensip kılınan yazılı 
s«ru önergenizin cevabı aşağıda iakdim 
kılınmıştır, 

Yazılı soru önergenizde de belirtil
diği gibi, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 2301 sayılı Kanunla değiştirilen 
17 nci maddesinin birinci fıkrasında; sı
kıyönetimin ilan edilmesinden sonra söz 
konusu Kanunun 15 ve Ek 4 üncü mad
delerinde yazılı suçları işleyenlere veri
lecek cezaların, o suç için muayyen olan 
cezanın üçte birinden az olmamak üze
re iki katına kaldar artırılarak hükme-
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diteceği, ancak sıkıyönetim görevlileri 
aleyhine işlenen suçlarda muayyen olan 
cezanın iki kat artırılacağı ve verilecek 
cezaların, o fiil için muayyen olan aza
mî haddi aşamayacağı hükme bağlan
makta ve bu sebeple 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun 17 nci maddesinin bi
rinci fıkrasında değişiklik yapan 2301 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 21 Ey
lül 1980 tarihinden itibaren sıkıyönetim 
askerî malhkemeleri bu suçların faulleri 
hakkında ceza artırımı yapmaktadırlar. 

1402 sayılı Kanunun uygulanmasıyla 
ilgili olan istatistikler, asıl ceza madde
lerine istinaden hazırlandığı cihetle, halk
larında söz konusu Kanunun 17 nci mad
desinin birinci fıkrası uygulanan ve hu 
cezaları kesinleşmiş bulunan kişi adedi
nin tespiti keyfiyeti geniş bir zamana 
ihtiyaç gösterdiğinden bu konuda ista
tistik! bilgi verilebilmesi mümkün ola
mamıştır. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
23 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan, «Sıkıyönetimin kaldırılması du
rumunda, sıkıyönetim askerî mahkeme
lerinde görülmekte bulunan davalar so
nuçlandırılıncaya kadar, bu mahkemele
rin görev ve yetkilerinin devam edeceği
ne ve adı geçen mahkemelerin 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanunu hükümlerini tat
bik edeceklerine» dair olan hüküm mu
vacehesinde, sıkıyönetim kalkmış olsa 
daıhi sıkıyönetim askerî mahkemeleri el
lerindeki davaları sonuçlandırmakta ve 
suç failleri hakkında 1402 sayılı Kanu
nun 17 nci maddesinin birinci fıkrasını 
uygulayarak, ceza artırımı yoluna git
mektedirler. 

Yargılamaların ve 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun 17 nci maddesinde
ki ceza artırımının sadece sıkıyönetim 
dönemlerinde işlenen suçlara hasredilme-

— 703 

19 . 4 . 1988 O : 2 

sinin, başka bir ifadeyle, yargılamalarım 
değişik zamanlarda ve değişik mahkeme
lerde yapılmasıyla kişiler hakkında fark
lı cezalar uygulanmasının demokratik 
hukuk devleti ilkeleriyle bağdaştırılıp 
bağdaştırılamayacağnıa dair sorunuza ge
lince; 

Malûmları olduğu üzere, Anayasanın 
13 üncü maddesinde; temel hak ve hür
riyetlerin, Devletin ülkesi ye milletiyle 
bölünmez bütünlüğünün millî egemenli
ğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, ka
mu düzeninin, genel asayişin, kamu ya
rarının korunması amacıyla ve ayrıca 
Anayasanın ilgili maddelerinde öngörü
len özel sebeplerle sınırlanabileceği hük
me Ibağlanmıştır. 

Anayasanın 15 inci maddesinde de; 
savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya ola
ğanüstü hallerde, durumun gerektirdiği 
ölçülerde temel hak ve hürriyetlerin kul
lanılmasının kısmen veya tamamen dur
durulabileceği ifade edilmiştıir. 

Diğer taraftan, Anayasanın yukarıda 
temas ettiğim maddelerine paralel bir 
düzenlemeyi ihtiva eden 122 nci madde
sinde de; Anayasanın tanıdığı hür de
mokrasi düzenini veya temel hak ve 
'hürriyetleri ortadan kaldırmaya müte
veccih. ve olağanüstü hal ilanını gerek
tiren (hallerde daha vahim şiddet hareket
lerinin yaygınlaştığı ve benzerî durum
ların ortaya çıktığı hallerde sıkıyönetim 
ilanına karar verilebileceği, gerek sıkı
yönetim, gerekse seferberlik ve savaş 
(hallerimde hangi hükümlerin uygulana
cağının kanunla beli edileceği hükme 
bağlanmıştır. 

Özel vahamet arz eden dönemlerde 
suç işleyen kişilerin daha ağır cezalarla 
•tecziye edilmelerinin Anayasanın ruhu
na, manasına ve yukarıda temas ve ifa-
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de ettiğim maddelerine uygun olduğu ka
bul edilmesi gereken bir husustur. 

iBu İtibarla, konunun, sıkıyönetim re
jiminin kemdi karakteristiği içinde de-
ğerlendirillmesi gerekeceği tabiidir. 

Yine malûmları olduğu gibi, sıkıyö
netim döneminde suç işlemiş olup da 
Ibu dönem içinde yakalanamamış olan
ların dalha sonraki tarihlerde sivil yargı 
mercilerince hükmedilen cezaların ayrı
ca bir artırım yapılması yoluna gid'itae-
ımeısi keyfiyeti, müruruzaman müessesesi
nin yapısında da bulunmak'tadır. Normal 
dönemlerde iştirak halinde işlenen suç
larda ,ele geçirilen suç faillerinin ceza
landırılmasına mukabil, dava veya ceza 
müruruzamanı süresince yakalanamayan 
isuç ortaklarina hliç ceza verilmemesinin 
veya verilen cezanın infaz edilmemesinin 
söz konusu olduğu, bu itibarla, bu ve 
buna benzer durumların demokratik hu
kuk devleti ilkelerine uymadığı söylene
meyeceği gilbi Anayasanın 10 uncu mad
desindeki eşitlik ilkesine de aykırılık teş
kil etmeyeceği muhakkaktır. 

ıBir an için, 1402 sayılı Sıkıyönet'itrı 
Kanununun 17 nci maddesinin birinci 
fıkrasının yürürlükten kaldırılmasını ön
gören bir düzenleme yapıldığı düşünüle
cek olursa; dalha önce sıkıyönetim mah
kemelerince hükmediltaiş olan artırımlı 
cezalara dair ilamların, Türk Ceza Ka
nununun 2 nci maddesindeki, lehe olan 
kanunun uygulanacağına dair genel hü
küm muvacehesinde ele alınarak, infaz 
edilmemiş ,olan cezaların, yeniden ve o 
ısuç için kanunda belirtilen miktarlar. 
üzerinden hesaplanması ve verilen ceza
larda indirim yapılması gibi, Anayasanın 
yukarıda temas olunan 13, 15 ve 122 nci 
maddeleri ile 1402 sayılı Kanunun vaz-
ediliş amacıyla bağdaşmayacak bir du

rumun ortaya çıkacağı tabiî bulunmak
tadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
ıMalhmut Oltan Sungurlu 

Adalet ©akanı 

3. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz' 
ün, Sinop İli Erfelek İlçesinde üretici va
tandaşların Tarım Kredi Kooperatifine 
olan borçlarına ilişkin Başbakandan soru
su ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Dogan'm yazılı cevabı (7/104) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
'Başkanlığına 

Anayasanın 98, İçtüzüğün 94 ve 96 
nci maddeleri gereğince, aşağıda belirtilen 
sorunun Sayın Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gere
kenin yapılmasını arz ederim. 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Sinop İli Erfelek İlçesi 1770 Nolu 
Tarım K#edi Kooperatifime borçlu, üre
tici köylü vatandaşlarımız, süresinde kre
di borçlarını ödememeleri nedeniyle 274 
milyon liralık borç için icra takibine uğ
ramışlardır, İcra takibi sonunda borç 
miktarlının 450 milyon lirayı bulacağı an-
'laşıılmaktadır. Esasen çok fakir olan köy 
halkı, bu yıl meyvelerinin bilinmeyen bir 
hastalık veya radyasyon nedeniyle dökülr 
mesi sonucu iyice ödeme güçlüğü içine 
düşmüşlerdir. İcraca tüm mallarının satışı 
halinde dahi borcun karşılanması olanak
sızdır. Köylü, icra tahsili sonunda köyü
nü terk etmek zorunda kalacaktır. 

Bu nedenle; 

Sinop İli Erfelek İlçesi 1770 Nolu 
Tarım Kredi Kooperaıtifdnee 274 mil
yon liralık kredi borcu için icra takibi ya
pılan köylülerimizin, bu yıl meyvelerinin 
radyasyon veya bilinmeyen bir hastalık 
nedeniyle uğradıkları zararlarının sebep 
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ve kapsamı tespit ettirildikten sonra, 274 
milyon i'iralîk borçlarının gecikme faiz
leri ödeme dışı bırakılarak, yeni mahsu
lü alıp borçlarını ödemelerimi sağlayabil
meleri için altı aylık bir süre verilemez 
mi?i 

Yine 'köylülerimizin meyvelerinin uğ
radığı zarar sonucu ödeme güçlerini aşan 
<bu borçları için Hükümetçe 'başkaca foir 
önlem alınamaz mı? 

T.C. 
Tarım Onman ve Köyüşleri 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 19,4.1988 

Sayı : ÖKM.2.231' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına; 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Müd. 

29.3.1988 tarih ve 7/O4-6O2/02787 sayılı 
yazısı. 

Sinop Milletvekili Sayın Özer Gür-
büz'üu Sayın Başbakanımıza tevcih etti
ği yazılı soru önergesi Başbakanımızın 
talimatları gereğince tarafımdan cevap
landırılmış olup ekte sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Balkanı 

Sinop Milletvekili Sayın Özer Gürbüz'ün 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Cevap : Tarım Kredi Kooperatiflert 
Samsun Bölge Birliğinden alınan bilgilere 
göre 1770 sayılı Erfelek Kooperatifiinin 
2182 ortağı olup, bu ortaklara yapılan 
beş yıllık ikrazat, tahsilat, tahsilat oranı 
ve vadesi geçen alacaklar aşağıdaki tablo
larda gösterilmiştir. 

Yıllar 

1983 
1984 
1985 
1986 
,1987 

İkrazat (TL.) 

170 484 006 
349 821 005 
583 199 506 
660 734 958 
677 074 187 

Tahsilat (TL.) 

60 921 626 
133 186 890 
202 3601 506 
319 084 650 
342 351 084 

Tahsilat 
Oranı ;% 

36 
38 
34 
48 
48 

Kooperatifin yıllar itibariyle vadesi geçen alacaklar ise; 
Vadesi Geçen 

Yıllar Alacaklar (TL.) Borçlu Ortak Sayısı 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

6 718 000 
20 214 000 
50 514 000 
96 432 000 
120 199 457 

30 
80 
220 
450 
240 

Kooperatifin toplam 1 020 ortak 
üzerinde 294 077 457 TL.'lik vadesi geçen 
alacağı bulunmaktadır. 

Kooperatifim bu alacaklarını idarî ta
kibatla tahsil edemediği için kanunî ta
kibata geçmiştir. 

Kooperatifin yıllar itibariyle tahsilat 
oranı % 50'nin altında kalmıştır. 2 182 
ortaktan 1 020'si kooperatiften aldıkları 
kredileri vadesinde ödememişlerdir. 

Mahsullerin tabiî afetten veya hasta
lıktan 'dolayı zarara, uğradığı hususunda 
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ortaklarca kooperatife talepte bulunulma
mıştır., 

Vadesi geçen ortakların gecikme faiz
lerini affedip takside bağlanması da ka
nunen mümkün değildiir. 

Ancak, 1987 yılından vadesi geçen 
borçları, bulunan ortaklar, hasat mevsi
mimde borçlarunı ödeyeceklerini taahhüt 
eteneleri' halinde kanunî takibatın durdu
rulması mümkündür. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köylüleri Bakanı 

4. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Tekirdağ İli Şarköy Balıkçı 
Tekneleri Barınağı inşaatına ilişkin soru
su ve Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemir-
li'nin yazılı cevabı (7/109) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı 
Sayın Ekrem Fakdemirl'i tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sına emirlerimizi saygılarımla dilerim. 

Güneş Güırseler 
Tekirdağ 

— Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde balık
çı vatandaşlarımızın ihtiyacına büyük öl
çüde yarar verecek, balıkçıllarımızın rahat 
çalışmasına ve buradan yapılan deniz 
mahsulleri ihracatının gelişmesine yol 
açacak olan Şarköy Balıkçı Tekneleri 
Barınağı inşaatı ne zaman bitirilecektir? 

— İnşaatın halen yürümemeslioin se
bebi nedir? 

— Barınağın bitirilen bölümündeki 
deniz feneri ne zaman çalışır hale gele
cektir?! 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 18.4.1988 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-27/448-10516 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : TBMM Genel Sekreteriiğiınkı 
29.3.1988 Gün ve Kan. Kar. Md. 
7/109-607/G2792 sayılı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Güne? 
Gürseler'in, Tekirdağ İli Şarköy Balıkçı 
Tekneleri Barınağı İnşaatına ilişkin ilgi 
yazınız eki yazılı soru önergesi ince
lenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim/ 
Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Sonu : Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde 
Balıkçı vatandaşlarımızın ihtiyacına bü
yük ölçüde yarar verecek, balıkçılarımı
zın rahat çalışmasına ve buradan yapı
lan demiz mahsulleri ihracatının gelişme
sine yol açacak olan Şarköy Balıkçı Tek
neleri barınağı inşaatı ne zaman bitirile
cektir? 

Oevap : Şarköy Barınağı ikmal inşaa
tında ihale kapsamındaki işlerin % 95'ıi 
(tamamlanmış olup, geçidi kabulü yapıl
mıştır. Ancalk geçici kabul noksanlarını 
şu ana kadar tamamlamayan müteahhide 
ihtar çekilerek en son Mayıs 1988 sonu
na kadar süre verilmiştir. Mayıs 1988 so
nunda müteahhit işi dkmal etmediği tak
dirde sözleşmesi fesh edilecektir. 

Soru : İnşaatın halen yürümemesinin 
sebebi nedir? 

Cevap : İşin halen yürümemesine se
bep, ihtarlarımıza rağmen müteahhidin 
çalışmamakta direnmesidir. Bu nedenle 
kendisine son defa çekilen ihtarname ile 
Mayıs 1988 sonuna kadar süre veritaıiş-
tkv 
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Soru : Barınağın bitirilen: bölümünde
ki deniz fenerli ne zaman çalışır bale ge
lecektir? 

Cevap : Balıkçı tekneleri barınağında-
ki fener kulesi yapılmıştır. Fener kulesi
ne elektrik tesisatı çekilmesi işi de mü
teahhidin vecibesinde olup. Mayıs 1988 
sonuna kadar yapacağı işler arasındadır. 
Ayrıca fener aiimlan için bu .yıl toplu 
olarak ihaleye çıkılacak olup, Eylül ayı
na kada' ienerlerin alınması beklenmek
tedir ^arköy barınağına da bu alınacak 
ferc*:ierden takılacaktır. 

5. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Köy Hizmetlerine ait dozer 
ve grayderlerin özel işlerde kullanıldığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı H, Hüsnü Doğan' 
in yazılı cevabı (7/114) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yazalı 
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

28.3.1988 
Süleyman Çelebi 

Mardin 
1. Köy hizmetleri araçlarının köy

lerde, şahıslar emrinde özel olarak te
mel açma ve tek kişiye ait harman yeri 
açması yasal yönden mümkün müdür? 
Mümkün değilse ilgililer hakkında bu ko
nuda ne gibi işlemler yapılmaktadır? 

2. Köy hizmetlerine ait dozer ve 
grayderlerin köy yolları dışında, köylü
lerin köyden bağlarına ve tarlalarına gi
den özel yolları açma yetkisi verilmiş 
midir? 

3. Mardin İli Midyat İlçesi Söğütlü 
Köyünde 4 ayı aşkın bir süreden beri 
dozerin bekletildiği ve bu köyde ikamet 
eden şahıslardan 1 - İsmet Ceylan, 2 -
Mehmet Kartal, 3 - Ahmet Şahin, 4 - Ra

mazan Tezcan, 5 - İbrahim Uçan, 6 - Tev-
fik Ok, 7 - Beşir Şahin'in evinin temelini 
kazdığını ve arsalarını düzenlediğinden 
haberdar olmadığınızı bilmeme rağmen 
ve keza Midyat Yolbaşı Köyünden Yu
nus Göksu ve Naif Tunç isimli şahısla
rın dahi evlerinin temelini ve köy içi 
arsalarını düzelten ve bu konuda emir 
veren Mardin Köy Hizmetleri Müdürü 
ve yardımcısı hakkında özel iş yapma se
bebiyle ve Devletin zararına sebebiyet 
verildiğinden hukukî işlem yapılacak mı? 

Köy yolları bitmediği halde aylarca 
dozer ve grayderlerin bir yerde ve şahıs
lar emrinde çalıştırılmasından ötürü saati 
en az 70 000 TL. olan Devletin zarar zi
yanının tazmini cihetine gidilecek midir? 
Gerekli tahkikatı Söğütlü Köyünden Yu
suf Sağlam ve Şehmus Sağlam'dan yapı
larak neticeye gidilmesi Bakanlıkça müm
kün müdür? 

T.C. 
Tarım Orman ve 19.4.1988 
Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM. 2-222 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kar. Md. 31.3.1988 
tarih ve 7/114-626/02905 sayılı yazısı. 

Mardin Milletvekili Sayın Süleyman 
Çelebi'nin yazılı soru önergesinin cevabı 
ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Mardin Milletvekili Sayın Süleyman Çe
lebi'nin yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Cevap 1. Köy Hizmetleri araçlarının 
boş olduğu zamanlarda Döner Sermaye 
Makine Kira Bareminde gösterilen ticret-
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lerinin yatırılması kaydıyla özel ve tüzel 
şahıslara ait işleri yapması mümkündür. 

Cebap 2. Birinci maddede belirtildi
ği gibi Makine Kira Baremine göre 
ücreti yatırıldığı takdirde makinelerin 
boş zamanlarında özel şahıslara yapıla
cak çalışmalar çerçevesinde bağ ve tarla 
yollarında da çalıştırılabilir. 

Cevap 3. Mardin ili, Midyat İlçesi 
sorusu ile ilgili olarak Jandarma Alay 
Komutanı, Midyat Kaymakamı ve Mid
yat ilçesi Köy Hizmetleri Şantiyesi iş 
makineleri sorumlusuyla yapılan öngö-
rüşmelerde, Midyat İlçesi köy yollarının 
asayiş yönünden öncelikli olması, bu yol
ların ıslahı, bakımı ve servise açık tutul
ması olağanüstü hal bölgesi olması sebe
biyle önem arz ettiğinden makinelerin 
tüm faaliyetinin bu güzergâhlarda oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Ancak, soru önergesinde bahsedilen 
şahıslarla tek tek görüşme zaman darlığı 
sebebiyle mümkün olamadığından konu
nun mahallinde tetkiki için Diyarbakır 
Köy Hizmetleri VIII inci Bölge Müdür
lüğü, Proje Uygulama Şube Müdürü 
başkanlığında bir heyet teşekkül ettiril
miş, göreve başlatılmıştır. 

Bu heyetin tanzim edeceği rapora gö
re gerekli işlemler yapılacaktır. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 

6. — İzmir Milletvekili M. Turan 
Bayazıfın, Kınık - örtülü Köyünde uy
gulanan amenajman planının arıcılığı 
olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin sorusu ve Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı 
cevabı (7/117) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 28.3.1988 
M. Turan Bayazıt 

İzmir 
Soru : 
1. Kınık - Örtülü Köyü bölgesinde 

uygulanan amenajman planının arıcılığı 
olumsuz yönde etkilediği, 

2. Hayvan besleme sahasının önemli 
ölçüde daraltılması sonucu köylünün sı
kıntıya düştüğü bildirilmiştir. 

Bakanlığınız; 
a) Bu konuları nasıl değerlendirmek

te, 
b) Ne gibi önlemler almayı düşün

mektedir? 

T.C. 
Tarım Orman ve 19.4.1988 

Köyişleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM. 2-230 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Md. nün 
5.4.1988 tarih ve 7/117-644-02966 saydı 
yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın M. Turan 
Bayazıfın yazılı soru önergesi incelenmiş
tir. 

Kınık - Örtülü Köyü, İzmir Orman 
Bölge Müdürlüğü Bergama Orman işlet
me Müdürlüğü Karadere serisi amenaj
man planı dahilindedir. Bu serinin ame
najman plan süresi 1982 -1991 yılları için 
geçerlidir. 

Amenajman planına göre; bu köyün 
çevresindeki ormanların genellikle aşırı 
ve usulsüz faydalanmalar sonucu, bozuk 
ve verimsiz karakterdeki ormanlar vas-
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fini taşıdığından, yine plan gereğince, 
gençleştirilerek, ağaçlandırılarak, imar -
ihya edilerek, verimli orman haline geti
rilmesi gerekmektedir. Bu yörede yapılan 
ormancılık faaliyetlerinin amacı da bu 
doğrultudadır. 

Bu yöremizde, amenajman plan uy
gulamaları yapılırken, yöre halkımızın 
bir kısmının arıcılık yaptığı ormanlarda, 
mağduriyete uğramamaları için, gerekir
se, planlarda değişiklik tekliflerinin yapıl
ması hususunda Orman Genel Müdür
lüğünce İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
ne gerekli talimat verilmiştir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakam 

7. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, sıkıyönetim mahkemelerinde yar
gılanan sanıklara, 1402 sayılı Yasaya gö
re verildiği iddia olunan ek cezaya iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut 
Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/137) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı 
Sayın Mahmut Oltan Sungurlu'dan yazılı 
olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı 
arz ederim. 7.3.1988 

12 Eylül sonrası sıkıyönetim mahkeme
lerinde yargılanıp hüküm giyen sanıkla
rın 1402 sayılı Yasanın 17/1 maddesi ne
deniyle, bu mahkemelerde yargılanıp ek 
ceza aldıkları doğru mudur? 

Aynı suç (niteliği ve niceliği aynı) 
'tan Devlet Güvenlik Mahkemeleri veya 
adliye mahkemelerinde yargılananların sı
kıyönetim mahkemelerinde yargılananlar
dan 1/3 oranında daha az ceza aldıkları 
doğru mudur? 

Anayasanın 10 uncu maddesinde 
«Devlet organları ve idarî makamları bü
tün işlemlerinde kanun önünde eşitlik il

kesine uygun olarak hareket etmek zo
rundadır» denilmektedir. O halde 1402 
sayılı Yasanın 17/1 maddesi Anayasaya 
aykırı değil midir? Bu anılan maddeyle 
ilgili Anayasaya aykırı olduğuna dair 
mahkeme kararları var mıdır? 

Sırf Anayasanın 15 inci maddesi öyle 
yazıyor diye on binlerce insanın bu ada
letsizlikten dolayı cezaevlerinde çürüme
lerine göz mü yumulacaktır? Yumulma-
yacaksa çözüm nedir? 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

TC. 
Adalet Bakanlığı 19.4.1988 

Bakan: 
Sayı: 711 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı ifadeli, 14 Nisan 1988 tarihli 
ve 7/137-448/02320 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin 
tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
sözlü soru önergesini, daha sonra yazılı 
soru önergesine çevirmiş olduğuna dair 
ilgi yazılarınız üzerine hazırlanan yazılı 
soru önergesi cevabı, iki nüsha halinde 
ekte takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın Ömer Çiftçi 
Ankara Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafım

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını is
tediğiniz soru önergesinin cevabı aşağı
da takdim kılınmıştır. 

Yazılı soru önergenizde de belirtildi
ği gibi, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 2301 sayılı Kanunla değiştirilen 17 
nci maddesinin birinci fıkrasında sıkıyö
netimin ilan edilmesinden sonra sözko-
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nusu Kanunun 15 ve Ek 4 üncü madde
lerinde yazılı suçlan işleyenlere verilecek 
cezaların, o suç için muayyen olan ceza
nın üçte birinden az olmamak üzere iki 
katına kadar artırılarak hükmedileceği, an
cak sıkıyönetim görevlileri aleyhine işle
nen suçlarda muayyen olan cezanın iki 
kat artırılacağı ve verilecek cezaların o 
fiil için muayyen olan azamî haddi aşa
mayacağı hükme bağlanmakta ve bu se
beple sıkıyönetim askerî mahkemeleri bu 
suçların failleri hakkında ceza artırımını 
yapmaktadırlar. 

Diğer taraftan, 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun 23 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasında yer alan, «Sıkıyönetimin 
kaldırılması durumunda, Sıkıyönetim As
kerî Mahkemelerinde görülmekte bulunan 
davalar sonuçlandırılıncaya kadar bu 
mahkemelerin görev ve yetkilerinin de
vam edeceğine ve adıgeçen mahkemelerin 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu hüküm
lerini tatbik edeceklerine» dair olan hü
küm muvacehesinde, sıkıyönetim kalkmış 
olsa dahi Sıkıyönetim Askerî Mahkeme
leri, ellerindeki davaları sonuçlandırmak
ta ve bu cümleden olarak suç failleri 
hakkında 1402 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasını uygulayarak 
ceza artırımı yoluna gitmektedirler. 

Buna karşılık, aynı Kanunun 23 ün
cü maddesinin üçüncü fıkrasındaki, «Ka
mu davası açılmamış dosyalar ile duruş
manın tatiline karar verilmiş davalar, du
rumlarına, mahiyetlerine ve kanun hü
kümlerine göre görevli ye yetkili merci
lere gönderilir.» şeklindeki hükme istina
den, sıkıyönetimin ilanı tarihinden sıkı
yönetimin son bulduğu tarihe kadar ge
çen süre içinde suç işlemelerine rağmen, 
sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra si
vil yargı mercilerince muhakeme edilen
ler hakkında sözkonusu ceza artırımı ya
pılmamaktadır. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
17 nci maddesindeki ceza artırımının sa
dece sıkıyönetim dönemlerinde işlenen 
suçlara hasredilmesinin, bunun dışındaki 
sürelerde işlenen suçlar bakımından ce
za artırımı yoluna gidilmemesinin, Anaya
sanın 10 uncu maddesindeki eşitlik ilke
sine aykırı bulunup bulunmadığı hususun
daki sorunuza gelince; 

Yüksek malumları olduğu üzere, Ana
yasanın 13 üncü maddesinde; temel hak 
ve hürriyetlerin, Devletin ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bütünlüğünün, millî ege
menliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, 
kamu düzeninin, genel asayişin, kamu ya
rarının korunması amacıyla ve ayrıca 
Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen 
özel sebeplerle sınırlanabileceği hükme 
bağlanmıştır. 

Anayasanın 15 inci maddesinde de; 
savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya ola
ğanüstü hallerde durumun gerektirdiği 
ölçülerde temel hak ve hürriyetlerin kul
lanılmasının kısmen veya tamamen dur
durulabileceği ifade edilmiştir. 

Diğer taraftan, Anayasanın yukarıda 
temas ettiğim maddelerine paralel bir dü
zenlemeyi ihtiva eden 122 nci maddesin
de de; Anayasanın tanıdığı bir demokra
si düzenini veya temel hak ve hürriyet
leri ortadan kaldırmaya müteveccih ve 
olağanüstü hal ilanını gerektiren haller
den daha vahim şiddet hareketlerinin 
yaygınlaştığı ve benzeri durumların orta
ya çıktığı hallerde sıkıyönetim ilanına ka
rar verilebileceği, gerek sıkıyönetim, ge
rekse seferberlik ve savaş hallerinde han
gi hükümlerin uygulanacağının kanunla 
belli edileceği hükme bağlanmıştır. 

Özel vahamet arz eden dönemlerde 
suç işleyen kişilerin daha ağır cezalarla 
tecziye edilmelerinin Anayasanın ruhuna, 
manasına ve yukarıda temas ve ifade et-
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tiğim maddelerine uygun okluğu kabul 
edilmesi gereken bir husustur. 

Bu itibarla, konunun, sıkıyönetim re
jiminin kendi karakteristiği içinde değer
lendirilmesi gerekeceği tabiîdir. 

Yine malumları olduğu gibi, sıkıyöne
tim döneminde suç işlemiş olup da bu 
dönem içinde yakalanamamış olanların 
daha sonraki tarihlerde sivil yargı mer
cilerince hükmedilen cezalarda ayrıca bir 
artırım yapılması yoluna gidilmemesi gi
bi bir durum, müruru zaman müessese
sinin yapısında da bulunmaktadır. Nor-

19 . 4 . 1988 O : 2 

mal dönemlerde iştirak halinde işlenen 
suçlarda, ele geçirilen suç faillerinin ceza
landırılmasına mukabil, dava veya ceza 
müruru zaman süresince yakalanamayan 
suç ortaklarına hiç ceza verilmemesi veya 
verilen cezanın infaz edilememesi sözfco-
nusudur. Bu itibarla, bu ve buna benzer 
durumların Anayasanın 10 uncu madde* 
sindeki eşitlik ilkesine de aykırılık teşkil 
etmeyeceği kanaatini taşımaktayım. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

* • 
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II 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

X 1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/393) (S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 1.4.1988) 

X 2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplarma Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) 
(Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 
1988 Malı Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/394) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 
1.4.1988) 

X 4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplarma Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bıiır 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner-̂  
gesi (10/14) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarım gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıldığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 



Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

5. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) • 

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 linçi madde
leri uyaranca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

7. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve1 özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişildin önjergesi (10/18) 

8. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

9i — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

10. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 

İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mıaddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

11. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
dürrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 



6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. Q Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — istanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — izmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Musıtafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları, önlemek ve kumar
haneleri cazip naklen çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

18. —: Amasya Milletvekili; Mehmet 
Tahir Köse'nin, iller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos-
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yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerbşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle* 
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korklmaz'ın, KüCalbya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — içel Milletvekili M. İstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6Z38) 

26. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

. 27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/4C) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alınan 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır İhtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'm, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'm, Tunceli İline . bağlı bazı 
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köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
NamaTın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıl'dığt iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar

larına 28A 1.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

43. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişteri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

46. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankallardaki döviz tevdiat he
saplarıma ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-
minalp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

48. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocakilarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog-



ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması' için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi '(6/65) 

50. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idiım'in, Sakarya İli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanımdan 
sözlü soru önergesi (6/66) 

51. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

52. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

53. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetllerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

55. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirHer alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

56. — Zonguldak Milletvekilli Koksal 
Toptan'm, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

57. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
Adim'in, çift pasaportlu kamu görevlile-
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rine ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/73) 

58. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

59. — Kpcaeü Milletvekili Alaettıin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

60. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yollun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/76) 

61. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk tafcsidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

62. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

63. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

65. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

65. — Bursa Milletveekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 



Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

66. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

67. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
. 1. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 
Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad-
desiinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

2. — 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile iki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

3. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

4. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373).(Si Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

6. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

7. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihi: 22 . 3 . 1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 10. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 
36) (Dağıtma tarihi : 22.3,1988) 



X I I . — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler; 
Dışişleri ıkomisyornları raporları (1/369) 
(S. Sayısı: 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Tünk Cumhuriyeti Arasın
da işgücü Anlaşmasının OnaylanmasiTan 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişleri 
komisyonları raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hülkümeti 
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Anılaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) ,(S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti iıle Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
24 Eylül 1985 Tarihinde imzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988) 

X 15. — işkenceye ve Diğer Zalima
ne, Gayri insanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Mil
letler Sözleşmesinin Onaylanmasının' Uy
gun Bullunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/391) 4S. Sayısı : 41) (Dağıtma 
tarihi : 24.3.1988) > 

X 16. — Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/372) (S, Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988) 

17. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 

18. — 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve 
Yedek Askerî Memurlar Kanununun 
16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1 /414) (S. 
Sayısı : 47) (Dağıtma tarihi : 16.4,1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 


