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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T B M M Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, 
Ankara'daki tahsisli otobüs yolu hakkın
da Anakent Belediye Başkanının uygula
maları, 

Afyon Milletvekili Abdullah Ulu-

türk'ün,, Binbaşı Esat Oktay Yıldıran'ın 
öldürülmesi, 

Konularında yaptıkları gündem dışı 
konuşmnlara İçişleri Bakanı Mustafa 
Kalemli, 

İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'-
ın, Tarsus - Yenice, yöresindeki dolu afeti 
ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
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gündem dışı konuşmasına da Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan, 

Cevap verdiler. 

Hollanda'ya gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın, dönü
şüne kadar Millî Savunma Bakanlığına, 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın; 

Pakistan'a gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin dönüşüne 
kadar Ulaştırma Bakanlığına, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
üe; 

Hindistan, 
İrlanda ve 
Tayland Parlamentoları Başkanları 

ile beraberlerindeki parlamento heyederi-
nin ülkemize davet edilmesinin Başkanlık 
Divanınca uygun görüldüğüne ilişkin Baş
kanlık tezkereleri, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

TBMM Başkanının, 26 - 28 Kasım 
tarihleri arasında Varşova'da yapılacak 

olan Avrupa ülkeleri Parlamento Başkan
ları Toplantısına; ev sahibi Polonya Halk 
Cumhuriyeti Parlamento Başkanının da
vetlisi olarak katılmasına ilişkin Başkan
lık tezkeresi kabul edildi. 

İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk 
ve 18 arkadaşının, konut sorunu konusun
da Meclis araştırması açılmasına ilişin 
önergesi (10/42) Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu; önergenin gündemdeki yerini 
alacağı ve öngörü şmesinin sırasında yapı
lacağı açıklandı. 

Dilekçe Komisyonuna, siyasî parti 
gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler. 

Tokat Milletvekili Kenan Süzer ve 38 
arkadaşının, işsizliğin boyutlarını ve ya
rattığı bunalımlar ile bu hususta alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) yapılan görüşmelerden sonra 
reddedildi. 

Yeni bir konunun görüşülmesine baş
lanması halinde, kalan sürenin, görüşme
lerin tamamlanmasına yetmeyeceği nede
niyle, 26 Ekim 1988 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.12de son verildi. 

Kâtip Uye 
Nurhan Tekmd 
Kastamonu 

Başkan 
Başkanvekili 

İlyas Aktaş 
Kâtip Uye 

Mehmet Akarca 
Samsun 

Rapor 
1. — Türkiye Cumhuriyeti üe Finlan

diya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alman Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/467) (S. Sayısı : 107) 

— 3 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
26 . 10 . 1988 Çarşamba 

(Dağıtma tarihi: 26.10.1988) (GÜNDEME) 

Yazdı Soru Önergesi 
1. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'

ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına 
atama yapılmamasının nedenine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi(7/345) (Başkan
lığa geliş tarihi : 21.10.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Nurhan Tekinel (Kas tamonu) , Mustafa Er tuğru l Ünlü (Bursa 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle (Yoklama yapıldı) 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, 
belirtmelerini rica ediyorum. görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun Filistin Halkı temsilcisi Yaser 
Arafat'ın Türkiye'ye gelişi ve bağımsız Filistin 
Devletinin kurulmasına ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Dışişleri Bakam A. Mesut Yûmaz'tn cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden 
önce, Hatay. Milletvekili Sayın Mustafa 
Murat Sökmenoğlu, "Filistin Halkının 
temsilcisi Yaser Arafat'ın Türkiye'ye geli
şi ve Filistin Devletinin kuruluşuyla ilgili" 
olarak gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Sökmenoğlu. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA M U R A T SÖKMEN
O Ğ L U (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; malumlarınız olduğu veç
hile, Ortadoğu Bölgesinde 1948 yılında İs
rail'in kurulmasıyla, uluslararası ilişkiler 
yeni ve çalkantılı bir döneme girmiştir. 
Bölgede, Arap ülkeleriyle... 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, bir 
dakika müsaade eder misiniz? 

Sayın milletvekilleri, ayakta dolaşan 
arkadaşlar yerlerine oturuncaya kadar, 
oturuma devam etmeyeceğim. Lütfen, 
herkes yerine otursun. 

Devam edin lütfen. 
MUSTAFA M U R A T SÖKMEN

O Ğ L U (Devamla) — Bölgede, Arap ülke
leriyle, 1948, 1956, 1967, 1973 ve nihayet 
1982 yıllarında olmak üzere, israil, 5 bü

yük savaş yapmıştır. İsrail, izlediği politi
kayla, bu savaşları bir toprak kazanma 
aracı olarak görmüş ve özellikle 1967 Sa
vaşında, Filistin Halkının yaşadığı toprak
ları işgal ederek ve buralarda yerleşim ala
nı kurarak, yayılmacı politikasını sürdür
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, ancak, dünya, 
yirmi yılı aşkın bir süredir İsrail'in bas
kısı ve baskınları altında tedirgin olan, in
leyen bu insanların durumunu zaman za
man unutmaktadır; oysa, yaşanan dram 
günden güne büyümektedir. Bütün bun
lara ek olarak, İsrail, 700 bin Filistinli göç
menin yaşadığı Gazze şeridinin en verimli 
bölgelerini kendi ihtiyaçları için kullan
maktadır. Arap nüfusu 2/3'ü, mülteci 
kamplarında çok kötü şartlarda yaşama
ya zorlanırken, toprakların en verimli yer
lerine Yahudi ailelerin yerleşmesi, haklı ve 
korkunç direnişi körüklemektedir, öyle ki, 
İsrail'in, kötü, terörist eylemler olarak 
gördüğü bu olayları, demir yumrukla bas
tırmak istemesi ve bu arada İsrail güven
lik kuvvetlerinin insanlık dışı ve sert yön
temlere başvurarak, birçok çocuk, kadın, 
genç, ihtiyar Filistinlinin ölümüne yol aç
ması, ülkeyi siyasal bunalıma iten bir di
zi olaya neden olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, bütün bu 
gelişmeler, Filistin Kurtuluş Örgütünü Fi
listin Devletinin kurulması yönünde yeni 
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bir adımın atılması aşamasına getirmiştir. 
Filistin Devletinin hukukî temelini, İsra
il'in kurulmasından önce (1947'de) Birleş
miş Milletler Güvenlik Konseyinin, Filis
tin topraklarında, birisi Yahudi diğeri 
Arap iki devlet kurulması çağrısı yapan 
kararının oluşturacağı görülmektedir. 

Filistin Kurtuluş Örgütünün son si
yasî girişimi, onbir ayı dolduran işgal top
raklarındaki " t a ş devriminden" kaynak
landığı, bardağı taşıran son damla oldu
ğu da aşikârdır. Taş devrimi ve vahşet, ar
tık bağımsız devlet ilanını oluştur
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, Filistin mesele
sinin doruk noktaya geldiği şu sıralarda, 
Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Sayın Ya-
ser Arafat'ın Türkiye'yi ziyareti ayrı bir 
önem taşımaktadır. Ancak, bağımsız Fi
listin devleti için Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin tavrı ve Cumhuriyet Hüküme
tince, bu ziyaret sırasında, ondan ne is
tendiği, buna karşılık nasıl bir taahhüt 
alındığı konusunda Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerine ve siyasî parti grup
larına bilgi verilmemesi karşısında, hay
retimi de ifade etmeden geçemeyeceğim. 
Millî meselelerde millî mutabakatı Türk
iye Büyük Millet Meclisinde aramama 
alışkanlığını yadırgıyorum. 

Dün akşam T R T de, aynı hatayı tek
rarlayarak, DYP Genel Başkanı Sayın De
mirci'in Filistin konusundaki görüşlerine 
yer vermedi; onun da habercilik anlayışı, 
herhalde tek parti alışkanlığından geliyor. 

Sayın milletvekilleri, bölgede adil ve 
kalıcı bir barışın, ancak, kendi bağımsız 
devlet kurma hakkı da dahil olmak üze
re, Filistinlilerin bütün meşru haklarının 
tanınması ve İsrail'in, 1967'den bu yana 
işgal ettiği topraklardan geri çekilmesiyle 
mümkün olabileceği görüşünü biz de des
tekliyoruz. Bu, Cumhuriyetimizin esas gö
rüşüdür. Ortadoğu probleminin temelin
de Filistin meselesinin yattığı görüşünü 
esasen benimsememek de mümkün değil
dir. Yalnız, bağımsız Filistin devletinin ku
rulmasında Türkiye'nin çekingen davran

maması gereğine de işaret etmek is
tiyorum. 

Malumunuzdur ki, biz Cumhuriyet 
olarak, 1948'de İsrail'e karşı çıkmışızdır; 
şimdi niye çekingen davranalım ki?.. 

İsrail'in Filistinlilere reva gördüğü 
muamele, insanlık ayıbıdır; kahramanca 
mücadele veren Filistinlileri huzurunuz
da bir kere daha yürekten alkışlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Gazze şeridinde, Batı Şeria'da yaşa
yan ve yaşama mücadelesi veren kahra
man Filistin halkını vatansızlıktan kurta
racak çözümü, Türkiye tereddüt göster
meden desteklemelidir. 

Muhterem milletvekilleri, Filistin 
Halkına reva görülen muamelenin insan
lık ayıbı olduğunu, bir kere daha, altını 
çizerek vurgularken, yerlerinden yurtla
rından edilmiş Müslüman Araplar ve di
ğer Filistin Halkının, 40 seneye yakın bir 
zamandır insanlık için utanç verici bir şe
kilde yaşadığını, bütün dünyanın görme
si gerektiğine inandığımı da tekrar
lıyorum. 

Filistinlilerin, işgal edilmiş topraklar
da kendi devletlerine kavuşmaları hakla
rıdır; zira, topraklar İsrail tarafından il
hak dahi edilmemiştir. Filistinlilerin top
raklarının, "işgal edilmiş topraklar" di-
ya anıldığını unutmayalım. Türkiye Filis
tin davasına hep arka çıkmış ve destekle
miştir; şimdi de, bağımsız Filistin devle
tinin çekinilmeden desteklenmesi gerekir. 

Sayın milletvekilleri, bu aşamada, 
Türkiye'de klasik açıklamalardan ve dip
lomatik sözlerden de vazgeçilsin ve kesin 
bir tavır konulsun. Bağımsız Filistin dev
letini, bölge barışı için atılacak önemli 
adım sayıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye, 
böyle bir devletin oluşumunu çekinmeden 
ve tereddütsüz olarak desteklemelidir ve 
destekleyeceğine de inandığımızı ifade 
ederken, Ortadoğu Bölgesinde barışın ger
çekleşmesi için milletlerarası bir konferan
sın toplanmasının da desteklenmesini vur
gulamak isterim. Bu konferansa, Güven-
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lik Konseyine daimî üye ülkeler ile, barışla 
ilgili bütün ülkeler katılmalıdır. Filistin 
haklarının geri verilmesi için yapılmasını 
ümit ettiğimiz bu konferansın, Birleşmiş 
Milletler gözetiminde olması gereğine 
inancımızı ifade ederek, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sökmenoğlu. 

Bu konuda cevap vermek üzere, Dış
işleri Bakanı Sayın Mesut Yılmaz söz is
temişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Mesut Yılmaz. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. M E S U T 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Hatay Milletvekili Sayın 
Murat Sökmenoğlu'nun gündem dışı bir 
konuşma vesilesiyle bu kürsüye getirdik
leri ve bize göre, Ortadoğu ihtilafının özü
nü teşkil eden Filistin sorununa ilişkin son 
gelişmeleri, bu meyanda Sayın Yaser Ara
fat'ın ülkemize yapmış olduğu ve dün öğ
leden sonra sonuçlanmış olan ziyaret ko
nusunda Yüce Heyete bilgi vermek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Ancak, bu konuya girmeden önce, şu 
hususun altını çizmekte zaruret görüyorum: 
Türkiye'nin millî meseleleri dışında, dış po
litikadaki millî meselelerimiz dışında, ilgili 
olduğu, ilgi gösterdiği bütün uluslararası ve 
bölgesel meselelerde bir "Millî mutabakat 
tesisi" diye bir zaruret sözkonusu değildir. 
Bu konuda, iktidar sorumluluğu taşıyan 
partinin ayrı görüşleri olabilir, o partinin vü
cut verdiği hükümetin farklı görüşleri ola
bilir, muhalefet partilerinin de kendilerine 
has görüşleri olabilir. Nitekim, zannediyo
rum ki, dünkü ziyaret vesilesiyle, gerek ba
sınımızda gerekse TRT'de, partilerin bu gö
rüşlerine yer verilmiştir. Bu görüşler arasın
da geniş ölçüde paralellik bulunmasını, dış 
politikamızın yürütülmesi açısından mem

nuniyet verici bir gelişme olarak gördüğü
mü söylemek isterim. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Sökme
noğlu'nun sözleri her ne kadar Hükümeti
miz tarafından izlenen dış politikayla geniş 
ölçüde uyum içerisindeyse de, gene de için
de, muhalefet rahatlığı içinde söylenmiş bazı 
cümlelere rastlamak, benim için üzücü ol
muştur. Çünkü, sayın milletvekilleri, henüz 
daha, Filistin Kurtuluş Örgütünün, bağım
sız Filistin Devletini ilan etmek hususunda 
kesin bir eğilimi mevcut değildir. Önümüz
deki ay içerisinde (12 - 14 Kasım tarihlerin
de) Cezayir'de toplanacak olan Filistin Ulu
sal Konseyi, bu konuda bir karar verebile
cektir. Bu kararın alternatiflerinden birisi 
de, bağımsız Filistin devletinin ilanıdır; ama 
henüz bu karar verilmeden, henüz bizimle 
de bu konuda istişare aşamasında, Sayın 
Sökmenoğlu'nun yaptığı gibi veya Sayın 
Sökmenoğlu'nun bize önerdiği şekilde, 
Türk Hükümetinin, henüz ilan edilmemiş 
bir devleti tanıyacağına ilişkin bir angajma
na girmesini, sorumlu bir dış politikayla 
bağdaştırmak mümkün değildir. (ANAP sı
ralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz bir yıl 
zarfında, Ortadoğu sorunuyla ilgili iki 
önemli gelişme olmuştur. Bu gelişmelerden 
birisi, Sayın Sökmenoğlu'nun da burada 
ifade ettiği, 1987 yılı aralık ayında başlayan 
ve zaman zaman vahşet derecesine varan 
bütün baskı tedbirlerine rağmen günümü
ze kadar süren, işgal altındaki Filistin top
raklarında Filistinliler tarafından yürütülen 
direnme hareketidir. İkinci önemli gelişme 
ise, Ürdün Kralı Hüseyin'in, 29 Temmuz 
1988 tarihinde, Ürdün'ün, batı yakasıyla 
tüm idarî ve hukukî bağlarını kestiğine 
dair yaptığı açıklamadır. Bu arada, geçtiği
miz haziran ayı içerisinde Cezayir'de top
lanan olağanüstü Arap zirvesinde, Filistin 
Kurtuluş Örgütünün Filistin direnişini yö
netme ve Filistin meselesinin çözümündeki 
kilit rolü teyit edilmiştir. Bu da önemli bir 
gelişmedir; çünkü, Filistin Kurtuluş Örgü
tünün bu söylediğim anlamdaki konumu, 
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bütün Arap dünyası tarafından, geçtiği
miz haziran ayındaki bu zirvede ilk defa 
ortaya konmuş olmaktadır. Nitekim, Ür
dün'ün, Filistin sorunuyla ilgili olarak bu
güne kadar sürdürdüğü tutumda önemli 
bir değişiklik niteliği taşıyan bu son kara
rı da, Cezayir zirvesinden sonra alınmıştır. 

Bu gelişmeler, Ortadoğu meselesine 
ilişkin son olayları yönlendirmiş ve barış 
süreciyle ilgili çabalara yeni bir boyut ve 
hız kazandırmıştır. Tabiî, Ürdün 'ün bu 
kararı, batı yakasında Ürdün'den boşalan 
yerin ivedilikle doldurulması sorununu or
taya koymuştur; dolayısıyla, Filistin Kur
tuluş Örgütünün bundan böyle izleyece
ği tutumla ilgili, süratle karar alma gere
ği ortaya çıkmıştır. Nitekim, son zaman
larda Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilileri, 
müstakbel tutumlarını belirlemek amacıy
la, çeşidi ülkelerle istişarelerde bulunmak
tadırlar. Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Ko
mitesi Başkanı ve Filistin Devrimci Güç
leri Başkomutanı Sayın Yaser Arafat'ın 24 
ve 25 Ekim tarihlerinde ülkemize yaptığı 
ziyaret de, bu istişareler çerçevesinde ger
çekleştirilmiştir. 

Filistin sorununun kritik bir aşama
ya ulaştığı bir safhada ve bu sebepten de 
ayrı bir önem taşıyan bu ziyaret sırasın
da, Sayın Arafat, Sayın Cumhurbaşkanı
mız ve Sayın Başbakanımız tarafından ka
bul edilmiş ve son gelişmeler hakkında, bi
ze, bizzat, ayrıntılı bilgiler vermiştir. 

Sayın Arafat, "12 - 14 Kasım tarih
lerinde Cezayir'de toplanacak Filistin 
Ulusal Konseyinde, bağımsız bir Filistin 
Devleti kurulmasının ele alınabileceğini, 
Filistinliler arasında nihaî tutumun henüz 
saptanmamış olduğunu, bundan böyle iz
leyecekleri tu tumu oluşturacak ve dönü
şü olmayacak bu kararın alınmasında so
runun tüm veçhelerini sağlıklı bir şekilde 
değerlendirmeye ve Arap ülkeleri başta ol

mak üzere, diğer coğrafi gruplardan, ken
dilerine yakın gördükleri dost ülkelerin, 
olabilecek görüş ve telkinlerini dikkate al
maya özen gösterdiklerini" söylemiş; bu 
çerçevede, "Filistin davasına öteden beri 
her türlü desteği vermiş olan Türkiye'nin 
değerli telkinlerinden yararlanmak ama
cıyla memleketimize geldiğini" vurgula
yarak, bu konudaki görüşlerimizi öğren
mek istemiştir. 

Filistin Kuruluş Örgütü Lideri, gö
rüşmelerde ayrıca, kendi davalarına başın
dan beri desteğini esirgemeyen Türkiye'
ye, bu tutumundan dolayı, Filistin Kur
tuluş Örgütü Liderliğinin şükranlarını 
sunmuş; bölgede güçlü ve istikrarlı bir ül
ke olan ve Filistin meselesine taraf bütün 
ülkelerle açık diyalogu bulunan tek ülke 
konumundaki Türkiye'nin, özellikle Filis
tin meselesinin içinde bulunduğu bu aşa
mada, bu desteğinin devamına atfettikle
ri önemi belirtmiştir. 

Kendisine, cevaben, Filistin davası
nın böyle kritik bir aşamasında ülkemize 
bizzat gelerek bizimle istişarelerde bulun
malarından dolayı duyduğumuz memnu
niyet dile getirilmiş, Ortadoğu sorunuyla 
ilgili olarak, Türkiye'nin bilinen tutumu 
tekrarlanmış, bölgede Filistin meselesine 
taraf tüm ülkelerle mevcut diyalogumuz
dan da istifade edilerek, bugüne k dar 
kendilerine davalarında gösterdiğimiz des
tek ve yardımın, bundan böyle de 'levam 
edeceği teyit edilmiştir. 

Ayrıca, önümüzdeki günlerde Filis
tin LTlusal Konseyinde, Filistinlilerin bun
dan böyle izleyecekleri tutuma dair en sağ
lıklı kararları alacaklarından emin bulun
duğumuz, bu kararları destekleyeceğimiz 
belirtilmiş ve Filistin Kurtuluş Örgütü Li
derliğinin, alacakları bu kararlarla, bölge
de adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı
da bulunmalar ını temenni ettiğimiz 
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vurgulanmıştır. Sayın Arafat, bu tutumu
muzdan büyük memnunluk duyduğunu 
belirtmiştir. 

Kanaatimizce, Arafat'ın ülkemize 
yaptığı bu kısa ziyaret, bir taraftan, Filis
tin Kurtuluş Örgütü Liderliğinin en son 
gelişmelerle ilgili tu tumunun bizzat ken
disinden öğrenilmesi, diğer taraftan da, 
Türkiye'nin, Filistin konusundaki bilinen 
desteğinin, Sayın Arafat'a şahsen teyidi
ne imkân vermesi açısından son derece ya
rarlı olmuştur. 

Bölgede kendine özgü coğrafi konu
mu, Türkiye'nin, bir yandan Arap ve 
Müslüman ülkelerle ortak tarihî ve mane
vî değerlerden kaynaklanan yakın işbirli
ği ilişkileri, diğer yandan da Batı ülkele
riyle dostane münasebetler içinde olma
sı, Ortadoğu meselesinin çözümüne kat
kıda bulunmasını kolaylaştırmakta, hatta 
bazı hallerde zorunlu kılmaktadır. Türki
ye, bölgede, Filistin sorununa taraf olan 
bütün ülkelerle açık diyalog içinde bulu
nan yegâne ülkedir. Bu bakımdan, Tür
kiye'nin, Ortadoğu meselelerinde oynaya
bileceği önemli rol, Arap ve Müslüman ül
kelerce, gittikçe daha iyi bir şekilde anla
şılmakta ve böyle bir rol üstlenmesi üze
rinde, son zamanlarda giderek daha fazla 
durulmaktadır. Nitekim, Filistin Kurtuluş 
Örgütü Lideri Arafat'ın, Arap ülkeleri dı
şında temas ettiği 6 - 7 ülke arasında 
Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu ziyareti, bu 
çerçevede değerlendirmek de hatalı olma
yacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNER
GELER 

1. — Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlı
ğının, komisyonlarının görev bölümüne ilişkin tez
keresi (4/40) 

BAŞKAN — Gündemin, "Sunuş
lar" bölümünde Dilekçe Komisyonu Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bil
gilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilek
çe Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Söz
cü ve Kâtip seçimi için 26,10.1988 Çarşam
ba günü saat 14.00'de toplanmış ve kulla
nılan (9 adet) oy pusulalarının tasnifi so
nucu aşağıda ad ve soyadı belirtilen üye
ler, karşılarında gösterilen oyları alarak 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip se
çilmişlerdir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sadi Abbasoğlu 
İstanbul 

Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan : Sadi Abbasoğlu (İstanbul 
Milletvekili) 9 oy 

Başkanvekili: Murat Batur (Şanlıur
fa Milletvekili) 9 oy 

Sözcü : Mümin Kahraman (Çanak
kale Milletvekili) 9 oy 

Kâtip : Ali Sami Akkaş (Balıkesir 
Milletvekili) 9 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

Gündemin, " K a n u n Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 3100 Sayılı Katma Değer Utgisi Mü
kelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullan
maları Mecburiyeti Hakkmda Kanunun ve 5422 
Sayılı Kurumlar Mrgisi Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/449) 
(S. Sayısı : 80) (1) 

BAŞKAN — 3100 Sayılı Katma De
ğer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kay
dedici Cihazları Kullanmaları Mecburi
yeti Hakkında Kanunun ve 5422 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının görüşmelerine, kaldığımız yer
den devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. > 

Hatırlanacağı üzere, tasarının 1 inci 
maddesi geçen celse kabul edilmiş idi. 

Şimdi, 2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 3100 Sayılı Kanuna 

8 inci maddeden sonda gelmek üzere aşa
ğıdaki mükerrer 8 inci madde eklenmiştir. 

Ceza ve Sorumluluk 
MÜKERRER MADDE 8. — 

1. Onaylanan modele uygun üretim ve
ya ithalat yapmayan, cihazları satışa sun
madan önce Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğının özel mühürü ile mühürlettirmeyen, 
servis örgütünü (satış, bakım - onarım) 
kurmayan, satışını yaptığı her cinazın ye
dek parça da dahil olmak üzere en az on 
yıllık bakım ve onarımını sağlayamayan 
üretici veya ithalatçı kuruluşlar ile süresi 
içerisinde ödeme kaydedici cihazları alma-

(1) 80 S Saydı Basmayazı 20.10.1988 tarihli 
15 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

yan, cihazları bozan, bozuk cihazları kul-' 
lanan veya başkalarının kullanmasına izin 
veren, bir hesap dönemi içinde aydı tarih
lerde en az iki defa cihazları kullanmamak 
suretiyle satış fişi vermediği tespit edilen 
mükellefler, kaçakçılığa teşebbüs etmiş 
sayılırlar. Bu mükellefler hakkında Vergi 
Usul Kanununun 360 inci maddesinde yer 
alan ceza uygulanır. 

Üretici veya ithalatçı kuruluşlar her 
500 cihaz için bir eleman bulunduracak 
şekilde yurt sathına yayılmış bir servis ör
gütü kurmak zorundadır. 

2. Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca belirlenip açıklanan usul ve esaslara uy
mayan, üretici veya ithalatçı kuruluşlar, 
bunların satış, bakım - onarım servislerin
de görevli elemanları ile ödeme kaydedici 
cihazları kullanma mecburiyeti bulunan 
mükellefler hakkında; her bir tespit için 
ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanu
nuna bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait 
Cetvelde" yer alan birinci derece usulsüz
lük cezalarının beş katı uygulanır. 

3. Bu Kanunun uygulanması ile il
gili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığın
dan onay alan üretici veya ithalatçı kuru
luşlar, kurmuş oldukları satış ve bakım -
onanm servisleri ile birlikte müteselsilen 
sorumludurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Var, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına, sayın Mustafa Kul; 
buyurun. 

Sayın Kul, süreniz 10 dakikadır. 
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S H P G R U B U ADINA MUSTAFA 
K U L (Erzincan) —' Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

Sayın Başkan, saygıdeğer mületvekil-
v leri; bu getirilen 2 nci maddeyle, 3100 sa
yılı Kanunun 8 inci maddesinden sonra 
gelmek üzere, mükerrer 8 inci madde ek
lenmektedir. Bu mükerrer maddenin ek
lenmesi, 8 inci maddenin yürürlükten 
kalkması anlamına gelmemektedir. 8 inci 
madde aynen kalacak; ama, 8 inci mad
deden sonra, gelmek üzere mükerrer bir 8 
inci madde eklenecektir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, öncelikle, 
sizden bir ricam olacak. Bu kananların 
Meclisten geçmesi için ellerimizi kaldırdı
ğımızda, ne için el kaldırdığımızı, neyi ka-
nunlaştırdığımızi iyi bilmemiz gerekir. 
Bunun için, iyice okuyup, ellerimizi kal
dırırsak, iyi netice alırız. Burada yapılan
lar, tutanaklara geçiyor; 50 veya 60 yıl gi
bi bir zaman sonra, burada yaptıklarımız 
belki tekrar gündeme gelecektir. Bizden 
îionraki nesiller, bunları okuyacaklar ve bi
zim neler yaptığımız, ne kadar yanlışlık
lar yaptığımız o zaman bir kez daha orta
ya çıkacaktır. 

Eski 8 inci madde ile bundan sonra 
gelecek olan mükerrer 8 inci madde ara
sında o kadar büyük bir benzerlik var ki, 
hemen hemen birbirinin aynısı. 

Hepinizin bilgisi var; önümüzdeki 
günlerde bu Meclise yeni bir kanun tekli
fi gelecek. Bugüne kadar bu Meclisten 12 
bin tane kanun çıkmış; ama, bu 12 bin ta
neden şu anda kullanılabilen sadece 700 
tane kanun var. Kullanılmayan 11 300 ta
ne kanunun gündemden kaldırılması ko
nusu bir hafta sonra getirilecektir bu Mec
lise. Böyle bir sadeleştirme sözkonusu 
iken, bu madde, bu kanun yazıldığı zaman 
nasıl gözden kaçmış, ben anlayamıyorum. 
Sayın yetkililer, Sayın Bakanımız bu ko
nuyu açıklığa kavuşturursa, biz de tatmin 
olacağız. 

Şu anda yürürlükte olan kanunun 

25 . 10 . 1988 O : 1 

3 İnci maddesinin birinci fıkrasının ikinci 
bölümünde şöyle deniyor : " M e c b u r tu
tuldukları halde ödeme kaydedici cihazları 
almayanlar, cihazları bozanlar, bozuk ci
hazları kullanan veya başkalarının kullan
masına müsaade edenler ile bir hesap dö
nemi içerisinde ayrı tarihlerde en az iki de
fa cihazları kullanmamak suretiyle »atış fi
şi vermedikleri tespit edilenler hakkında 
Vergi Usul Kanununun 360 ncı maddesi 
hükmüne göre ceza uygulanır." 

Önümüzdeki tasanda 2 nci madde 
olarak yer alan ve mükerrer 8 inci madde 
olarak yürürlüğe girecek olan madde ise 
şöyle diyor : "...süresi içerisinde ödeme 
kaydedici cihazları almayan, cihazları bo
zan, bozuk cihazları kınlanan veya başka
larının kullanmasına izin veren, bir hesap 
dönemi içinde ayn tarihlerde en az iki defa 
cihazları kullanmamak suretiyle satış fişi 
vermediği tespit edilen mükellefler, kaçak
çılığa teşebbüs etmiş sayılırlar, Bu mükel
lefler hakkında Vergi Usul Kanununun 
360 ncı maddesinde yer alan ceza uygu
lanır," 

Hemen hemen ikisi de birbirinin ay
nısı; sadece, "kaçakçılığa teşebbüs etmiş 
sayılır'' ibaresi kullanılmış ki, bunu bu şe
kilde getireceğimize, geçen perşembe gü
nü nasıl ki 7 nci maddeyi tamamen kal
dırdıysa!; ve 7 nci madde yeniden düzen-
lendiyse, 8 inci madde de aynı şekilde ye
niden düzenlenebilirdi. Yani sadece "Ka
çakçılığa teşebbüs etmiş sayılır" ibaresi
ni kullanarak, 8 inci maddeden sonra gel
mek üzere mükerrer bir 8 inci maddenin 
eklenmesi; bana göre kanunun şekli açı
sından çok büyük bir yanlışlık. Ben bu
nun, ileride bû konuyu çıkmazlara soka
cağına, uygulamada birtakım aksaklıkla
ra sebep olacağına inanıyorum. 

Yine, sözkonusu 3100 sayılı Kanunun 
8 inci ve 9 uncu maddeleriyle üretici ve 
ithalatçı firmalar hakkında herhangi bir 
cezaî sorumluluk getirilmemekteydi; sade
ce, bu cihazları kullananlara ve üretici 
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veya ithalatçı kuruluşlar tarafından görev
lendirilen, onarım işleriyle görevli teknik 
elemanlar veya servis görevlilerine ceza 
getirilmekteydi; ithalatçılar, kendi ihmal
lerinden dolayı herhangi bir cezaî sorum
luluk taşımıyorlardı. Her zaman olduğu 
gibi, yine bu kanunun eski şeklinde cezaî 
bir müeyyideyle karşı karşıya gelen servis 
elemanları, onların işleriyle görevli teknik 
elemanlar veya bu cihazları kullananlar; 
yani, cihazları üreten üretici firmalar ve
ya cihazları ithal eden büyük holdingle
rin hiçbir cezaî sorumluluğu yoktu. Şim
di yeni getirilen şekille bunlara cezaî so
rumluluk getiriliyor; ancak, eski yasanın, 
yani şu anda yürürlükte olan yasanın 8 in
ci maddesinin ikinci fıkrasına göre, bu ci
hazları kullananlara, herhangi bir eksik
liğinden dolayı Vergi Usul Kanununun 
360 inci maddesine göre ceza uygula
nıyordu. 

Yine, bu yasanın 9 uncu maddesinin 
birinci fıkrasına göre, bakım ve onarım iş
leriyle görevli servis veya teknik eleman
ların herhangi bir ihmallerinden, görev
lerini kötüye kullanmalarından dolayı, yi
ne Vergi Usul Kanununun 338 veya 347 
nci maddelerine göre cezaî işlem uygula
nabiliyordu. 

Şimdi bu tasarıyla, Maliye ve Güm
rük Bakanlığının belirlediği usul ve esas
lara uymayan üretici veya ithalatçı kuru
luşlarla birlikte, bu cihazları kullananlar 
veya teknik elemanlar için de, en az onlar 
gibi, yine her tespit için ayrı ayrı olmak 
üzere, Vergi Usul Kanununa bağlı usul
süzlük cezalarına ait cetvellerde yer alan 
birinci derece usulsüzlük cezalarının beş 
katı cezayla cezalandırılma hükmü getiril
mektedir. Yani, üretici firmalara veya it
halatçılara, bu yeni getirilen maddeyle ce
zaî sorumluluk getiriliyor; ama, teknik ele
manlar, onarım ve bakım servisleri veya 
bu cihazları kullananlara ikinci bir ceza 
gelmekte. Şöyle ki, bu cihazı kullanan bir 

— 1 

kişi, usulüne uygun kullanmaz veya tek 
nik eleman görevini kötüye kullanırsa, bu 
yapılanlar, Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nın belirlediği usul ve esaslara uygunsuz
luk olmuyor mu? Eski şekliyle yeni şekli 
arasındaki tek fark bu. Eğer, bu anlama 
geliyorsa, bu suçu işleyenleri Vergi Usul 
Kanununun 360 mcı maddesine göre mi, 
yoksa, yine teknik elemanları veya servis 
elemanlarını Vergi Usul Kanununun 338 
inci veya 347 nci maddesine göre mi ce
zalandıracağız? Bu, açıkça belli olma
maktadır. 

Yine, bu tasarının Hükümetten ge
len şekliyle, Komisyondan gelen şekli bir
birine hiç benzememekte. Defalarca öner
geler verilmiş, değiştirilmiş; ilk gelen şek
liyle, Komisyondan çıkan şekli, birbiriyle 
hiç ilgisi olmayan bir halde karşımıza 
geldi. 

Sayın Bakanım, bu kanun bu şekliy
le Meclisten geçerse, uygulamada birçok 
yanlışlıklara sebep olacaktır. Bu tür yan-

. lışlıkları önlemek için, başka bir tasarı ge
tirirseniz veya bu tasarıyı komisyonda ye
niden görüşüp, daha usturuplu, daha ak
lı başında bir biçimde Genel kurula geti
rirseniz, destek olacağız; ama, bu şekliyle 
olursa, destek olmayacağımızı Yüce kurula 
saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın 
Kul. 

MALİYE V E G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Sayın Başkan, çok kısa bir açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yeriniz
den mi efendim? 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Çok kısa bir açıklama yapmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, o za
man olabilir. 

1 — 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Sayın Başkanım, üzerinde ça
lıştığımız kanun, 3100 sayılı Katma Değer 
Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedi
ci Cihazları Kullanma Mecburiyeti Hak
kında Kanun. Bu kanunun ilk metninde 
8 inci madde var; ancak, daha sonra, 1985 
yılı sonunda çıkarılan 3239 sayılı Kanu
nun 137 nci maddesiyle, bu madde kaldı
rılmış, Vergi Usul Kanununun cezalar bö
lümüne aktarılmış, Vergi Usul Kanunun
da da bu husus açık bir şekilde yer almış. 

Şimdi, kanunun 8 inci maddesi boş; 
ama, bir madde boş iken, aynı maddeyi, 
ileride karışıklık olmasın diye, madde 8 
olarak getirmeniz mümkün değil. O ba
kımdan, burada yaptığınız düzenleme ile, 
"Mükerrer 8 inci madde" demek suretiy
le bu yeniliği getiriyorsunuz. Yeri burası; 
ama, daha önce yapılan bir düzenleme ile 
8 inci madde Vergi Usul Kanununa akta
rıldığı için, boş olan yere mükerrer 8 inci 
madde olarak getiriyorsunuz. Aslında, 
hiçbir eksiklik, hiçbir usul yanlışlığı yok. 
Uygulama, tamamen, olması gereken bir 
şekilde yapılmış; belki siz, 1985 yılı sonun
da yapılan değişikliği unuttunuz ve bu 8 
inci maddenin boş olduğunu ihmal etti
niz, o bakımdan bir yanılgıya düşmüş ola
bilirsiniz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Verilmiş bir önerge var

dır, okutuyorum : 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 

Sayın Başkan şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, önergeye geç

tim; keşke vaktinde isteseydiniz. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 

Daha önce istemiştim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, o zaman 

— 1 

önergeyi okutalım, siz, hem önerge hak
kında, hem de bu vesileyle konuşmanızı 
yaparsınız. 

Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısı
nın çerçeve 2 nci maddesi ile 3100 sayılı 
Kanuna eklenen mükerrer 8 inci madde
nin birinci fıkrasının son paragrafının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini ve madde
nin sonuna aşağıdaki dört ve beşinci fık
raların eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Hikmek Biçentürk 
İçel 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Baki Albayrak 
İstanbul 

Mustafa Namlı 
Çorum 

"Üretici veya ithalatçı kuruluşlar, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının özel mü-
hürü ile mühürlenen her 500 cihaz için en 
az bir eleman bulunduracak şekilde yurt 
sathına yayılmış bakım ve onarım teşki-
latlai|inı kurmak zorundadırlar." 

"4. Satışını yaptıkları cihazları, 
(daha önce satılan ve halen mükelleflerce 
kullanılanlar da dahil) Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca uygun görülen şekilde dü
zenlemeyen veya arızalandığı halde çalı
şır hale getirmeyen üretici veya ithalatçı 
kuruluşlar, düzenlemedikleri veya çalışır 
hale getirmedikleri cihazların rayiç veya 
emsal bedelini ilgili mükellefe ödemek zo
rundadırlar. 

2 
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5. Bu maddenin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca belirlenir.'' 

Gerekçe : 
Birinci fıkranın son paragrafına yö

nelik düzenleme maddeye açıklık kazan
dırmak amacıyla yapılmıştır. 

Maddeye eklenen 4 üncü fıkra ile 
mükelleflerin, kullanmakta oldukları ci
hazların, Maliye ve Gümrük Bakanlığı be
lirlemelerine uygun olarak düzenlenmesi, 
yedek parçalarının temin edilmesi, bakım 
- onarım hizmederinin daha sağlıklı bir şe
kilde verilmesi ve buna yönelik haklarının 
güvence altına alınması amaçlanmaktadır. 
Sözkonusu hükümle, üretici veya ithalat
çı kuruluşlara, cihazlarını Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca istenilen şekilde düzen
lemedikleri, arızalandığı halde çalışır ha
le getirmedikleri veya bakım ve onarım
larını yapmadıkları takdirde, caydırıcı bir 
önlem olarak, cihazın rayiç veya emsal be
delini, ilgili mükellefe ödeme mecburiye
ti getirilmektedir. Getirilen hüküm daha 
önce satılan ve halen kullanılmakta olan 
cihazları da kapsamaktadır. Böylece uygu
lamanın başlangıcı olan 1.7.1985 tarihin
den itibaren cihaz alarak kullanmaya baş
layan bütün mükellefler cihazlarını düzen
lemeyen veya çalışır hale getirmeyen ku
ruluşlardan cihazın emsal veya rayiç be
delini isteyebileceklerdir. 

Yapılan diğer bir ilave ile de madde
nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasla
rın Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit 
edileceği belirtilmiştir. Buna göre, ödeme 
kaydedici cihazları kullanan mükelleflerin 
üretici veya ithalatçı kuruluşlardan hangi 
hallerde ve ne şekilde talepte bulunabile
cekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
belirlenecek ve mükellefler bu esaslar çer
çevesinde haklarını arayabileceklerdir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
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Hükümet katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 

SÖZCÜSÜ İSMAİL Ş E N G Ü N (Deniz
li) — Çoğunluğumuz olmadığından, ka
tılamıyoruz. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Tamamlayıcı mahiyette bir hü
kümdür. İyi düşünülmüş bir önergedir, 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen önergeyle bir
likte ve değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

M A D D E 3. — 3100 Sayılı Kanunun 
9 uncu maddesine aşağıdaki 3 üncü ve 4 
üncü fıkralar eklenmiştir. 

" 3 . Kullanılan ödeme kaydedici ci
hazlar, ilgilinin Gelir veya kurumlar Ver
gisi mükellefiyeti sona ermedikçe hacze
dilemez.' ' 

" 4 . Bu Kanunda hüküm bulunma
yan hallerde Vergi Usul Kanunu ve Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümleri uygulanır." 

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

Verilmiş bir önerge var, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
çerçeve 3 üncü maddesi ile 3100 sayılı Ka
nunun 9 uncu maddesine, eklenen 3 ve 4 
üncü fıkralardan sonra gelmek üzere aşa
ğıdaki 5 inci fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 
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Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Hikmet Biçentürk 
İçel 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Abdüîbaki Albayrak 
İstanbul 

Mustafa Namlı 
Çorum 

" 5 . Üretici veya ithalatçı kuruluş
ların piyasadan çekilmeleri veya verilen 
onayın iptal edilmesi gibi hallerde, daha 
önce satılan cihazîann kullanımının deva
mının sağlanması için gerekli olan servis 
hizmetlerinin verilmesi, yedek parça alı
mı veya yeni bir cihaz temini yoluyla mü
kelleflerin mağduriyetlerinin önlenmeyi 
amacıyla "ödeme kaydedici cihaz özel 
hesabı" açılmıştır. 

Bu hesap, Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca uygun görülmesi halinde ödeme 
kaydedici cihazlara ilişkin uygulamanın 
geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve tekno
lojinin izlenmesi amacı ile yapılacak araş
tırma ve çalışmalarda da kullanılabilir. 

a) Ödeme kaydedici cihaz özel he
sabının kaynağı, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığından onay alan kuruluşlarca; 

— Maliye ve Gümrük bakanlığınca 
cihaz modelinin onayı sırasında, her bir 
onay için 5 000 000 lira tutarında yapıla
cak ödemeler, (Bu tutarı on katına kadar 
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.) 

— Taahhütlerin yerine getirilmeme
si halinde ödenecek tazminatlar, 

Üretilen veya ithal edilen cihazların 
toptan satış bedelinin yüzde 0,5'i, (yüzde 
yarım) oranında yapılaeak ödemeler, 

Ve diğer gelirlerden oluşur. 
b) Ödeme kaydedici cihaz özel he

sabına aît meblağ, cihaz modelinin ona

yından önce, taahhütnamede belirtilen sü
reler içerisinde ve üretilen veya ithal edi
len cihazların Maliye ve Gümrük Bakan
lığının özel mühürü ile mühürlendiği ayı 
takip eden aybaşından itibaren üç ay içe
risinde ödenir. 

c) Ödemeler Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Merkez Şubesinde, Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı adma açılacak 
özel hesaba yatırılır. 

d) Ödeme kaydedici cihaz özel he
sabında biriken meblağın kullanılma usul 
ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca belirlenir. 

e) Ödeme kaydedici cihaz özel he
sabı iie ilgili olarak yapılacak her türlü 
harcama ve işlemler 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay 
Kanununa tabi değildir. 

Gerekçe : , 
Bu düzenleme ile Maliye ve Gümrük 

Bakanlığından onay alan kuruluşların pi
yasadan çekilmeleri veya onay belgeleri
nin iptali durumunda, bu kuruluşlarca da
ha önce satılan cihazları kullanan mükel
leflerin, mağdur duruma düşmemeleri ve 
cihazlarının satış sonrası bakım - onarım 
hizmetlerinin yapılabilmesi, bunun için 
gerekli olan araç - gereç ve parça alımı ile 
kanun uygulaması hakkında yapılacak di
ğer çalışmalarda kullanılmak üzere "öde
me kaydedici cihaz özel hesabı" açılması 
öngörülmektedir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN V E B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U 
SÖZCÜSÜ İSMAİL Ş E N G Ü N (Deniz
li) — Komisyon çoğunluğu olmadığı için, 
katılamıyoruz. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Hükümet katılıyor efendim. 

— 14 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen önerge istika
metindeki değişik şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

M A D D E 4. — 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 
2573 Sayılı Kanunla değişik 6, 7 ve 8 nu
maralı bentleri aşağıdaki şekilde değişti
ril iniştir. 

" 6 . Sanayi ürünü ihraç eden ve yıl
lık ihracat tu tan 1 000 000 A.B.D. Doları 
veya muadili yabancı para karşılığı Türk 
Lirasını aşan imalatçı kurumların, bu ih
racattan sağladıkları hâsılatın % 20'si ku
rum kazancından indirilir. İhraç edildiği
nin tevsiki şartıyla ihracatçılara yapılan sa
tışlar da sanayi ürünlerinin imalatçısı yö
nünden yıllık ihracat tutarının hesabında 
ihracat sayılır. İhraç ettiği malı imal etme
yen ihracatçı kurumlarda, bu istisna 1/4 
oranında uygulanır. 

Bakanlar Kurulu yukarıda yer alan; 
1 000 000 A.B.D. Doları tutarını on katı
na kadar artırmaya veya Kanunda yer 
alan tutarın yarısına kadar indirmeye, 
% 20 oranını % 1 oranına kadar indir
meye veya Kanunda yer alan orana kadar 
artırmaya yetkilidir. Bu yetkiler, mal grup
ları veya sektörler itibariyle farklı miktar 
ve oranlar tespit edilmek suretiyle de kul
lanılabilir. 

7. Yaş meyve, sebze, kesme çiçek, 
süs bitkiler» ile bunların tohum ve fidele
ri ve su ürünlerini ihraç eden ve yıllık ih
racat tutarı 250 000 A.B.D. Doları veya 
muadili yabancı para karşılığı Türk Lira
sını aşan kurumların, bu ihracattan sağ
ladıkları hâsılatın % 20'si kurum kazan
cından indirilir. İhraç edildiğinin tevsiki 

şartıyla ihracatçılara yapılan satışlar da 
söz konusu ürünlerin üreticisi yönünden 
ihracat sayılır. 

Bakanlar Kurulu yukarıda yer alan; 
250 000 A.B.D. Dolan tutarını on katma 
kadar artırmaya veya Kanunda yer alan 
tutarın 1/10 oranına kadar indirmeye, % 
20 oranını % 1 oranına kadar indirmeye 
veya Kanunda yer alan orana kadar ar
tırmaya yetkilidir. Bu yetkiler, mal grup
ları veya sektörler itibariyle farklı miktar 
ve oranlar tespit edilmek suretiyle de kul
lanılabilir. 

8. Kambiyo mevzuatı gereğince 
Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin tev
sik edilmesi kaydıyla dış navlun hâsılatı
nın % 20'si kurum kazancından indirilir 
Bakanlar Kurulu bu oranı % 1 oranına 
kadar indirmeye veya Kanunda yer alan 
orana kadar aı t ' rmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Kork
maz; buyurun. 

DYP G R U B U ADINA M E H M E T 
K O R K M A Z (Kütahya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 10 Haziran 1949 gün 
ve 7229 sayılı Resmî Gazetede yayımlana
rak yürürlüğe girmiş olan 5422 sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, bugüne kadar 
pek çok ve pek sık değişikliğe uğramıştır. 
Tabiî ki, bu değişiklikler günün şartları
na göre gerekli olabilir. 5422 sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanununun 8 inci madde
sinin 6, 7 ve 8 numaralı bentleri, 5 Ocak 
1982 tarih ve 17565 sayılı Resmî Gazete
de de yayımlanarak yürürlüğe giren 2573 
sayılı Kanunla değişikliğe uğramıştır. Ge
nel Kurul öncesi Plan ve Bütçe Komisyo
nunda görüşülen tasarıda, Hükümetin 
teklif olarak getirdiği bu kanunun yalnız
ca 7 numaralı bendinin değişikliği öneril
miş iken, Plan ve Bütçe Komisyonunda ik
tidar partisi üyelerinin verdiği değişiklik 
önergesiyle, gerek kapsam ve gerekse 
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konu yönünden hiçbir ilişkisi olmaması
na rağmen, kanunun 8 inci maddesinin 7 
numaralı bendinden sonra 6 ve 8 numa
ralı bentleri de değiştirilerek Genel Kurula 
getirilmiştir ve böylelikle de aynı madde 
içerisine sokulan hükümlerle küçük ima
lat ve ihracatçılar cezalandırılmakta, bü
yük firmalara ise, getirilen limitlerle ay
rıcalıklar tanınmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ülke gelirleri
nin genellikle vergi hâsılatı olması lazım
dır; yani, bir ülkenin kalkınması, ileriye 
gitmesi veya o ülkede devletin masrafla
rını tabiî ki, o ülkenin vatandaşları çeke
cektir, bunun kanalı da vergilerdir; vergi
siz de devlet olmaz, buna kimsenin bir di
yeceği de yoktur. Yalnız, 1982 Anayasası
nın 73 üncü maddesine göre, vergi, her
kesin takati nispetinde olacak, vergi, eğer 
kişinin takatini aşıyorsa, o zaman, vergi, 
ekonomik fonksiyonunu; vergi, sosyal 
fonksiyonunu yitirmiş olur. Takati olma
yandan vergi almak suretiyle toplanan pa
ralar, aslında kişinin mutluluğuna değil, 
kişinin mutsuzluğuna hizmet eder. Esasen 
bu şekilde uzun boylu para toplamak da 
mümkün değildir. Devlet olarak vatandaş
tan topladığınız paralan nereye sarf ede
ceğiniz kadar, bu paraları kimden alaca
ğınız da fevkalade önemlidir. Sabahtan ak
şama kadar rızkını tedarik edebilen kişi
den vergi almaya kalktığınız zaman, aldı
ğınız vergi, gelirlerden değil, vatandaşın 
sofrasındandır. Vatandaşın sofrasından bir 
dilim ekmeğini almak suretiyle topladığı
nız paraları nerede sarf ederseniz edin, 
bunun da bir hayrı olmaz, bir hayrı yok
tur. Öyleyse, vergiyi nereden aldığınız ola
yı fevkalade önem kesbediyor; vatandaş
tan toplanan vergiler eğer hayalî ihracat
çıya gidiyorsa, eğer Hükümetin lüks ya
şamına gidiyorsa, eğer mahallî idarelerin 
sorumsuz harcamalarına gidiyorsa; yol
suzluklar ayyuka çıkmışsa, elbette ki, va

tandaşın vereceği vergiler amacına ulaş
maz. Şimdi, belki Sayın Bakan buraya çı
kıp, "Topladığımız bu vergilerle Türkiye'
nin geri kalmış, altyapı yatırımlarının ta
mamlanmasında, yollarda, barajlarda, 
köprülerde, telefonlarda kullanıldı' ' diye
cektir. İşte o zaman da, adama sorarlar : 
"Peki, 50 milyar dolara varan dış borçla 
hangi işleri yaptınız?" 

Sayın milletvekilleri, 30 Eylül tarihli 
bir gazetede Maliye ve Gümrük Bakanı 
Sayın Alptemoçin, "Bu yıl memur ve 
emeklilerin durumunu düzeltmek için bü
tün olanakları kullanacağız; bunun için, 
öncelikle devlet gelirlerini art ırmaya 
bakıyoruz" diyor. Bu ifadelerden de an
laşılıyor ki, 1988'de, devlet, hesabını kita
bını yitirmiştir. Gerçekten de, devletin iki 
yakasını bir araya getirmek büyük bir me
seledir. Önümüzdeki günlerde, bu Yüce 
Mecliste yine peş peşe, birtakım vergi ka
nunlarını görüşeceğiz. 

Şimdi, devlet çareyi, bir müfettişler 
ordusu (Maliye müfettişleri) teşkil edip, 
Türkiye'nin mağazalarına, dükkânlarına 
salmakta, en muteber mağazaların kapı
larını mühürlemekte bulmuştur. Vergi al
mayın diyen yok; ama vergi alacağız diye 
itibarla oynamayı da fevkalade üzücü bu
luyoruz. 

Fiş ya da fatura vermeyen esnaf dük
kânlarına aynı gün içinde kapatma cezası 
uygulanması hususunda ajan vergi memu
ru denetim sisteminin uygulamaya konul
ması ve vergi denetim elemanlarına l'er. 
milyon liraya kadar harcama yetkisi veril
miş olması, bir aczin ifadesi olduğu gibi, 
ileride pek çok mahzurları da beraberin
de getirir. 

Türkiye'de geçen sene bu zamanda, 
protesto edilen senetlerin tutarı 600 - 700 
milyar lira iken, bu sene 1,5 trilyon liraya 
yaklaşmıştır. Hangi meslek kuruluşu ze
minine gitseniz bu feryadı duyuyorsunuz. 
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Ülkenin bugün birinci meselesi, yüz
de 80'i aşan enflasyon, ikinci meselesi ise 
işsizliktir. Bu ikisinin bir araya getirdiği 
pahalılık ve hayatın çekilmez hale gelmiş 
olması ve 50 milyar dolara çıkmış dış borç, 
17 trilyon liraya gelmiş iç borç, felaket ha
line gelmiş gelir dağılımı ve siyasî istikrar
sızlık, ülke gündeminin baş meselesidir. 

Öncelikle bunlara çözüm bulunma
sı dileğiyle, Yüce Meclise saygılar sunu
yorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Korkmaz. 

Şahsı adına, Sayın Çağlar; buyurun. 
MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 

A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın konuşma
cıdan sonra, çok kısa bir açıklama yapmak 
için müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
Sayın Çağlar, süreniz 5 dakikadır 

efendim. * 
Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan maddeyle igili olarak 
şahsî görüşlerimi açıklamak üzere huzur
larınıza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime 
başlamadan evvel, hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
benden önce konuşan DYP sözcüsü arka
daşımız, bazı haksız eleştirilerde bulundu. 
Esasında, bu maddeyle getirmek istediği
miz şudur : Tasarımızda, sanayi ürünü ih
racat istisnasından yararlanmak için asga
rî ihracat tutarı 250 bin Amerikan Dola
rından 1 milyon Amerikan Dolarına çıka
rılmış ve Bakanlar Kuruluna, bu tutarı ya
rısına kadar indirme yetkisi verilmiştir. 

İRFAN D E M İ R A L P (Samsun) — 
Kaç kişiyi zengin ettiniz onunla? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Ar

kadaşınız konuştu, siz de söz isteyin, size 
de söz vereyim. 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Devam
la) — Ancak, 1988 yılı kazançlarına, ha
len yürürlükte olan mevcut hükümlerin 
uygulanmasını sağlamak amacıyla, öner
geyle, 1 milyon Amerikan Doları asgarî ih
racat tutarını 250 bin Amerikan Dolan tu
tarına indirim konusunda da Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmektedir. Öte yan
dan, tasarıda yer alan, Bakanlar Kurulu
nun halen uygulanmakta olan yüzde 20 
istisna oranını yüzde l'e kadar indirme 
yetkisi, teşvikte gelişen ekonomik şartla
ra göre esneklik sağlamak açısından, öner
ge ile sıfıra kadar indirme şeklinde de de
ğiştirilmektedir. 

Tasarıda yaş meyve, sebze ve su 
ürünleri ihracat istisnasından yaralanabil
mek için, asgarî 250 bin Amerikan Dola
rı tutarında ihracat yapılması şartı getiril
mekte ve bu tutarı 25 bin Amerikan Do
ları tutarına indirme konusunda da Ba
kanlar Kuruluna yetki verilmektedir; an
cak, 1988 yılı kazançlarına, mevcut istis
na hükümlerinin uygulanmasını sağlamak 
açısından, önerge ile, 250 bin Amerikan 
Doları tutarındaki ihracat tutarını sıfıra 
kadar indirebilme konusunda da Bakan
lar Kuruluna ayrıca yetki verilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
benden önce konuşan arkadaşım, vergi de
netim elemanlarına birer milyon lira har
cama yetkisinin verilmiş olmasını kınadı. 
Bu kınamasında haksızdır. Zira, bir taraf
tan vergi denetimi istiyoruz ve "Türkiye'
de vergi kaybı çok büyüktür" diyoruz; biz 
de, bugüne kadarki ahşılagelinmiş klasik 
usullerin dışına çıkarak, vergi mükellefle
rinin modern bir şekilde denetlenmesini 
sağlamak için yeni yöntemler buluyoruz; 
bu sefer de muhalefet bizi kınıyor arka
daşlar. 
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İRFAN DEMIRALP (Samsun) — 
Esnafı değil, hayalcileri denetleyin. 

Ö M E R OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Bizim bir tek amacımız var. Biz, 
Türkiye'yi artık vergi cenneti haline getir
memek niyetindeyiz. Biz, Türkiye'yi, her 
mükellefin üzerine düşen görevi yerine ge
tirecek bir Türkiye haline getirmek istiyo
ruz; bunu başardık ve başaracağız da, bun
dan hiç şüpheniz olmasın sayın arka
daşlarım. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Zor
la olmaz. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Esnafta kan kalmadı. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım, lütfen. Rica ediyorum... 

Ö M E R OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Sayın arkadaşlarım, tabiî ki, ben ar
kadaşlarıma hak veriyorum, 1980 öncesin
de gördük onları, bu memleketi ne hale ge
tirdiklerini çok iyi gördük. Bu memleket, 
1980 öncesinde vergi kaçakçılarının bir cen
netiydi; ama bugün ve bundan böyle bir da
ha Türkiye eski günlere dönmeyecektir. 
Bundan haberiniz ola sayın arkadaşlar. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Hayalî 
ihracatçılar?!. 

Ö M E R OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Sayın arkadaşlarım, hayalî ihracat di
ye eleştiriyorsunuz; ama bunun alakası yok. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Dema
goji yapma! 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, maddeyle 
ilgili olarak söz aldınız, lütfen ona sadık ka
lınız. Havayı elektriklendirmenin bir anla-
mr^ok. 

Süreniz de dolmak üzere, lütfen to
parlayın. 

Ö M E R OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Sağolun Başkanım. 

Sayın arkadaşlarını, bu tasarının Plan 
ve Bütçe Komisyonuna geliş tarihi 
10 Mayıs 1988'dir. Yüce Meclisin ve dola
yısıyla Plan ve Bütçe Komisyonumuzun ta
tile girmesi ve çalışamaması nedeniyle, bu 
tasan ancak bugün huzurlarınıza gelmiş bu
lunuyor. Tabiî ki, biraz evvel de izah etme

ye çalıştığım gibi, Bakanlar Kuruluna veri
len yetkiyle birlikte, bu yeni gelen tasarı Yü
ce Mecliste kabul edildiği takdirde, yeni 
madde, Bakanlar Kumlu Kararıyla 1988 yılı 
kazançlarına da uygulanacaktır arkadaşlar. 
Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Sayın arkadaşlarım, bizler daima, 
memleketin yararına çalışıyoruz ve bundan 
dolayı huzur içerisindeyiz ve daima da ça
lışacağız. Biz Türkiye'ye ihracat kavramını 
getirdik. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Biz hayalî ihracatçıları da gördük. 

Ö M E R OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Biz Türkiye'ye ihracat kavramını ge
tirdik. Daha düne kadar, Türkiye, birkaç ta
rım ürününü ihraç eden bir ülkeyken, bu
gün sanayi ürünlerini ihraç eden; hatta bu 
tasarıyı çok dikkatli incelediğiniz takdirde, 
çiçek ve süs bitkilerini ihraç eden bir ülke 
haline gelmiştir... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sen bilmiyorsun; onlar deniz bitkileri. 

Ö M E R OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Sayın arkadaşlarım, işte, gün geçtik
çe Türkiye'nin ihracat potansiyeli de arta
caktır, bımdan hiç jüpheniz olmasın. Biz, 
gerek vergi istisnalarıyla, gerek vergi mua-
fiyetleriyle, Türkiye'de ihracatı teşvik etmek
teyiz ve teşvik edeceğiz; Türkiye'nin dış öde
meler dengesini de bir dengeye getireceğiz; 
bundan emin olunuz. 

Hepinize saygılar sunarım. Sağolun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, yerinizden mi konuşmak 

istiyorsunuz? 
MALİYE V E G Ü M R Ü K BAKANI 

A H M E T KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkanım, vaktinizi alma
mak için çok kısa konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE G Ü M R Ü BAKANI 

A H M E T KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkanım, söz alan konuş
macımızın ifade ettiği iki konuda müsaade 
ederseniz bilgi arz etmek istiyorum. Bir ta
nesi, "İtibar müesseseleri kapatılıyor" dedi. 
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Herhalde, bugün hepimiz, Türkiyemizde 
itibar kavramının değişmiş olduğunu ka
bul etmek zorundayız. Bugün Türkiye'
de eskiden olduğu gibi, "Çok kazandım 
arkadaş, ama hiç vergi ödemedim' ' diyen 
insanlar artık itibar görmüyorlar. Bugün 
kazanıp, kazancıyla mütenasip vergi ve
ren insanlar itibar görüyorlar. Eğer... 

İRFAN D E M İ R A L P (Samsun) — 
Verenler itibar görmüyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 

A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Eğer, bir müessese kapatmıyor
sa, o müessese kanunlara uymayan bir 
müessesedir; yapması gerekenleri yapma
yan, komşusuyla haksız rekabet yapan ve 
birilerinin çok diline doladığı, saçı bitme
dik yetimin hakkını alıp kendi cebine ak
taran insanlarla ilgilidir; kapatılan yerler 
bunlardır. 

Bir de tabiî, bir yanlış beyanı oldu de
ğerli arkadaşımızın : Biz bazı kontrol me
murlarına aynı gün kapatma yetkisi ver
mişiz... Bu da yanlış. Konuyu -herhalde 
arkadaşımızın dikkatinden kaçmış olduğu 
için- bir kere daha arz etmek istiyorum. 
Kapatma hadisesi şöyle : Kontrolörler gi
diyorlar, bir işletmenin -hangi tarihte olur
sa olsun- bir işi yapmadığını tespit ediyor
lar; yani, faturasız mal satmış mesela. Bu
nu tutanakla tespit ediyorlar. Daha son
ra, bir başka kontrolda, aynı hatayı yap
tığını bir kere daha tespit ediyorlar; onu 
da tutanakla tespit ediyorlar ve ondan son
ra, defterdarlık yazı yazıyor, "Ey itibarlı 
işletmeci! Bak, iki defa faturasız mal sat
mışsın; bir kere daha faturasız mal sattı
ğını görürsem, işyerini kapatabilirim" di
yor. O işletme, bu uyarı yazısını da alıyor; 
ama, ısrarla, fatura kesmeden mal satma
ya devam ediyor; komşusunun rızkını alıp, 
cebine atıyor, haksız rekabet yapıyor, saçı 
bitmedik yetimin hakkını kendi cebine atı
yor. Biz gidiyoruz, bir kere daha aynı su

çu işlediğini görüyorsak, kapatıyoruz. 
Bu yetkiyi veren kanun, bu Yüce 

Meclisten çıktı. Yüce Meclisin kararları
na, hepimizin her şeyden önce saygılı ol
ması ve itibar etmesi lazım. 

Bu konulara açıklık getirmek istedim. 
Bir hususu daha arz edeyim efendim : Ba
zı konulan çokça söylüyoruz. Bu hayalî ih
racat meselesi... Gazetelerde okuduğu
muz, televizyonda dinlediğimiz hayalî ih
racat konuları, hemen hepsi, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdür
lüğü veya Gümrükler Genel Müdürlüğü 
veya Gümrük Muhafaza Genel Müdürlü
ğü veya malî polis tarafından tespit edil
miş, yapılan işlemler, ihracat olarak kay
da geçmemiş, bu işlemleri yapanlar hak
kında takibat yapılmıştır, hiçbirisi saklı 
kalmamıştır, hepsinin hakkında kovuştur
ma yapılmıştır, "Hayalî ihracat" dediği
miz işleme, haksız kazanca tevessül eden
ler hakkında kanunî uygulamalar başla
tılmıştır, devam etmektedir. 

ALAETTİN K U R T (Kocaeli) — 
Deveyi hamuduyla yutanlar ne olacak Sa
yın Bakan? 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Deveyi hamuduyla yutanlarla il
gili olarak da kanunî işlemler yapılmıştır, 
kanundan kimse kaçamaz. Kimileri, biliyor
sunuz, birtakım hayalî işlemleri bundan on 
sene önce, onbeş sene önce yaptı; ama on
ları yapanlar geldiler, gene cezalan verildi... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Kendi bezinizi temizleyin. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Bugün yapanlar varsa, bugün işi 
yapanların da kanun yakasındadır, kimse
nin hakkını kimseye kaptırmaya, ne bizim 
niyetimiz vardır ne de bunu kimse ya
pabilir... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Para cezası veriyorsunuz. 
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MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Türkiye Cumhuriyeti, bir hu
kuk devletidir ve biz hukuk devleti olarak, 
kanunsuz işlem yapan her kimse, onun pe
şindeyiz. 

Bu konuya açıklık getirmek istedim; 
bu fırsatı verdiğiniz için, çok teşekkür edi
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu made üzerinde verilmişi bir öner

ge var okuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
çerçeve 4 üncü maddesi ile değiştirilmek
te olan Kurumlar Vergisi Kanununun 8 
inci maddesinin (6) numaralı bendinin 
ikinci paragrafında yer alan "Kanunda 
yer alan tutarın yarısına kadar indirmeye" 
ifadesinin " K a n u n d a yer alan tutarın 
1/4'üne kadar indirmeye", aynı paragrafta 
yer alan " y ü z d e 1 oranına kadar 
indirmeye" ifadesinin "sıfıra kadar indir
meye", (7) numaralı bendinin ikinci pa
ragrafında yer alan " K a n u n d a yer alan 
tutarın 1/10 oranına kadar indirmeye" ifa-
desinin "sıfıra kadar indirmeye", aynı pa
ragrafta yer alan "yüzde 1 oranına kadar 
indirmeye" ifadesinin ise "sıfıra kadar 
indirmeye" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Hikmet Biçentürk 
İçel 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Mustafa Namlı 
Çorum 

Gerekçe : 
Mükelleflerin 1988 yılı kazançlarının 

kanunun değişmeden önceki hükümleri
ne göre vergilendirilmesine imkân sağlan
ması için Bakanlar Kuruluna verilen yet
kilerin sınırları değiştirilmektedir. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılamıyor Sayın Başkan. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeyle birlikte 4 ün
cü maddeyi-oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 5422 Sayılı Kanuna 

3239 Sayılı Kanunla eklenen mükerrer 40 
inci maddenin 1 inci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Kurumlar Vergisi mükellefleri, ca
ri vergilendirme döneminin Kurumlar 
Vergisine mahsup edilmek üzere Gelir 
Vergisi Kanununun dahilî tevkifat ile il
gili hükümlerine göre dahilî tevkifat ya
parak vergi dairesine öderler. Cari vergi
lendirme döneminin Kurumlar Vergisin
den mahsup edilemeyen daimî tevkifat, 
aynı döneme ait kurumlar vergisinden 
muaf veya müstesna kazançlar üzerinden 
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü mad
desinin (A) fıkrasının 8 numaralı bendi
ne göre yapılan tevkifat tutarından mah
sup edilir." 

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

Madde üzerinde verilmiş bir önerge 
de yoktur. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 6. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun 5 inci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Basın ve T R T yoluyla yapılacak bu 
açıklamalara ait harcamalar, mükellef ve
ya vergi sorumlularından tahsil edilir. Bu 
harcamalar, vergi uygulamaları yönünden 
gider olarak kabul edilmez." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, DYP 
Grubu adına Sayın Korkmaz söz istemiş
lerdir, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Korkmaz. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

M E H M E T K O R K M A Z (Kütahya) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergi 
Mahremiyeti" başlığını içeren 5 inci mad
desi de bugüne kadar tam beş kez deği
şikliğe uğramıştır. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
Plan ve Bütçe Komisyonunda müzakere
si sırasında, önergeyle kabul edilerek, ta
sarının 6 ncı maddesinde yer alan 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununun 5 inci mad
desinin sonuna yeni bir fıkra eklenmek
tedir. 5 inci madde sonuna eklenen fıkra
da, "Basın ve T R T yoluyla yapılacak bu 
açıklamalara ait harcamalar, mükellef ve
ya vergi sorumlularından tahsil edilir. Bu 
harcamalar, vergi uygulamaları yönünden 
gider olarak kabul edilmez" denilmekte
dir. Halbuki, 11 Aralık 1985 gün ve 18955 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yü
rürlüğe giren 3239 sayılı Kanunla, 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununun 5 inci mad
desine eklenen fıkrada ise aynen şöyle de
nilmektedir : "Bu kanunda yer alan bel
ge düzenine uymayan veya kaçakçılık fiili 
ile vergi ziyama neden olup tarh edilen 
vergi ve kesilen cezası kesinleşen mükel
lef ve vergi sorumlusunun, Maliye ve. 
Gümrük Bakanlığınca belirlenecek usul ve 
esaslara göre, basın ve T R T yolu ile açık
lanmas ı vergi mahremiye t in i ihlal 
sayılmaz" denilmekteydi. 

11 Aralık 1985'te yürürlüğe giren ka

nun gereği, bugüne kadar geçen üç yıllık 
süre içerisinde basın ve T R T yoluyla han
gi vergi mükellefleri kamuoyuna açıklana-
bilmiştir? Doğrusu, önce bunun merakı 
içerisindeyim. Bunun bir izahı, açıklaması 
yapılmalıdır. 

T R T yoluyla yapılacak ilan masraf
ları mükelleflerden alınacak; tamam da, 
bu ilanların ölçüsü ne olacaktır? Hükümet 
öyle bir ilan verir ki, bir dakika yerine üç 
beş dakika olursa, (A) mükellefi için beş 
dakikalık ilan verilir (B) mükellefi için de 
iki dakikalık ilan verilirse, tatbikat, mü
kelleflerin altından kalkamayacağı ve eşit
lik ilkelerine ters bir sonuç getirebilir. 

Şimdi burada sormak lazım. Sayın 
ANAP İktidarı, sizler hani liberaldiniz? 
Hangi memlekette böyle, zor ile vergi top
lanıyor? Bu zorlamalar, bu dükkân bas
malar, bu dükkân mühürlemeler öylesine 
devam eder ki, bir noktadan itibaren bun
lar tedhiş haline gelir ve bu tedhiş maale
sef bir süre sonra da rüşvete dönüşür. İş
te bunlar, aslında bir sonun, bir bitişin işa
retleridir. Hani Türkiye'de, size göre, ra
hatlık vardı, serbestlik vardı, serbest piyasa 
ekonomisi vardı? Bu zihniyetle Türkiye'
de esnafın, tüccarın, serbest teşebbüsün 
üstüne varılmasından fevkalade kötü ne
ticeler çıkar ve bunun vergi toplamaya da 
uzun boylu bir yararı olacağını sanmıyo
rum. Türkiye zor devleti değil, Türkiye 
Hukuk devletidir; her şey hukukun içere-
sinde olmalıdır. Efendim, hukukun için
de zor da vardır dediğiniz zaman; bu, zor 
değil, bunun adı zorbalıktır. Onun için
dir ki, hukukun müsaade etmediği bu çe
şit yollara gidilmesini, bir telaş ve bir şaş
kınlık eseri sayıyorum. 

Hükümet şimdi enflasyonu durdur
mak için, zorunlu tasarruf genelgesiyle, çi
çek masraflarını kısmaya gitmiştir. Dedi
ğiniz gibi, gerçekten, bu genelgeyle Tür
kiye'de bir kıyamet kopmamıştır; çünkü 
çok gülünç bir genelgedir. 
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Sayın milletvekilleri, isterseniz 
KDV'yi artırın, isterseniz başka şeyleri ar
tırın, ne yaparsanız yapın; halkın satın al
ma gücünü o kadar aşağıya indirdiniz ki, 
vergi toplama gücünüz de maalesef düşük 
kalmaktadır. Bunun neden bu hale geldi
ğine bakmak lazım : Hep, böyle, reform 
yapıyoruz diye, birtakım, boş, ipe sapa sığ
maz şeyler yapmış olmanızdan... Çünkü, 
siz evvela devletin tekniğini bozdunuz, 
bütçenin tekniğini bozdunuz, sarfları bir
çok elden, gelir toplamayı da birçok elden 
yapar hale geldiğiniz zaman, işte bu so
nuç çıkıyor. Devletin bir fonda parası var, 
devletin öbür tarafta müteahhide, üreti
ciye, köylüye ödeyecek parası yok devlet 
bir fondan faiz alıyor; ama maaşları öde
yebilmek için de yüzde 60, yüzde 70 faiz 
verip piyasadan para topluyor. Maaşı öde
yecek parayı faizle alan bir devlet düşü
nülmez. 

Muhterem milletvekilleri, vergi mev
zuatına ilişkin yasaların böyle sık sık de
ğiştirilmesi, vergi mevzuatını ve uygula
masını zorlaştırmaktadır. Vergileme ala
nındaki her düzenleme mükelleflere malî 
yük getirmese dahi, bunları izleme, öğren
me ve uygulama külfetini getirmektedir. 
Mevzuatın basitliği ve açıklığı bozulmak
tadır. Vergileme alanında sosyal ve malî 
reform niteliğinde düzenlemelere ihtiyaç 
var iken, bu ihtiyaca cevap vermekten 
uzak, görüşülmekte olan tasarıya esasın
da katılmak mümkün değildir. 

Bu ifadelerle, teşekkür ediyor, saygı
lar sunuyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Korkmaz. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Sayın Başkan, bir açıklama ya
pabilir miyim? 
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BAŞKAN — Çok kısa ve öz olarak 
mümkün olduğu kadar. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Sayın Başkan, konuşmacı, 
"nasıl alınacak, bu cezalar ne olacak, ne
reden çıktı?" gibilerden ifade ettiler, "eşit
sizlik ilkesi" falan gibi birtakım ifadeler 
de ortaya koydular. Ben kendilerine, 27 
Mayıs 1988 tarihli Resmî Gazeteyi oku
malarını tavsiye edeceğim. Orada, Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliğinde, kendisi
nin burada dile getirdiği hususların gayet 
açık bir şekilde, madde madde ifade ed-
ğildiğini görecekler; herhalde memnun 
olacaklardır. Nasıl yapılacak bunlar? Ora
da açık bir şekilde ortada. 

Bu uygulama, aslında, yepyeni bir 
uygulama değil. Bakınız, Vergi Usul ka
nununun 360 inci maddesinde -tabiî o za
man televizyon yok, ama gazete için ifa
de ediliyor şöyle bir paragraf var : "Ay
rıca masraf hükümlüden sonradan tahsil 
edilmek üzere, keyfiyi m gazete çıkan yer
lerde gazeteyle, çıkmayan yerlerde mutat 
vasıtalarla ilan edilmesine hükmolunur" 
deniliyor. Yani, masrafların hükümlüden 
veya suçu işleyenden alınması, çok eski
den beri kullanılagelen bir husus. O mad
de çıktığı zaman mevcut olan bir eksikli
ği, bu maddeyle şimdi tamamlamış olu
yoruz. Vergi kaçıran; haksız rekabet ya
pan; çoluğun çocuğun, yetimin rızkını alıp 
kendi cebine atan insanı veya insanları, 
nasıl oluyor, bu çok sayın konuşmacı bu 
kadar büyük bir ısrarla koruyor, savunu
yor, akıl erdiremiyorum. 

Teşekkürlerimle arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Bakan. 
Madde üzerindeki müzakereler ta

mamlanmıştır. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi pkutuyorum : 
M A D D E 7. — 7338 Sayılı Veraset ve 

İntikal Vergisi Kanununun 13 üncü mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Muris in ölüm tarihinden önce, ka
nunlara veya kanunların verdiği yetkiye 
dayanarak kamu düzeni koyan mevzuata 
göre kısmen ya da tamamen ilgili kuru
luşlara bedelsiz devri konusunda işleme 
başlanılmış olan gayrimenkullere ait ver
giler de yukarıdaki fıkrada belirtilen esas
lar çerçevesinde tecil olunur. Verginin tah
sili halinde gecikme zammı yüzde elli nok
sanı ile uygulanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen olmamıştır, önerge de yoktur. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 8. — 488 Sayılı Damga 

Vergisi Kanununa ekli "Damga Vergisin
den İstisna Edilen Kâğıt lar"a ilişkin (2) 
Sayılı Tablo*nun " I I - Öğrenciler ve as
kerlerle ilgili kâğıtlar : " bölümünün (1) 
numaralı fıkrasına aşağıdaki hüküm ek
lenmiştir. 

"Kred i ve Yurtlar Kurumu tarafın
dan öğrencilere verilen krediler nedeniy
le düzenlenen kâğıtlar" 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

NECCAR T Ü R K C A N (İzmir) — 
Şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — B u y u r u n Sayın 
Türkcan. 

NECCAR T Ü R K C A N (İzmir) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öğ
renci ve askerlerle ilgili kâğıtların noter
deki masraflarını kaldıran yasa tasarısı 
maddesi olumludur; çünkü, zaten öğren
cilerin Kredi ve Yurtlar Kurumundan al
dıkları krediler bellidir; mutlaka bu dö
nemde bu kredi miktarları dişe dokunur 

şekilde artırılmalıdır. Ayrıca, üniversitede 
okuyan gençler hazır düşünülmüşken, 
Hükümetten, öğrencilerden alınan üni
versite harçlarının kaldırılmasını da bek
liyoruz. Hakikaten, 200 bin liraya kadar 
varan üniversite harçları da, öğrencileri
mize fazladır; bunu bu arada kaldırırlar-
sa memnun oluruz. 

Bunun için söz almıştım; teşekküi 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür eder im 
efendim. 

Madde ile ilgili verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Hikmet Biçentürk 
İçel 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Baki Al bayrak 
İstanbul 

Mustafa Namlı 
Çorum 

Madde 8. — 488 sayılı Damga Ver
gisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun 
II - Öğrenciler ve askerlerle ilgili kâğıtlar 
bölümünün (1) numaralı fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanu
nu kapsamındaki çıraklık sözleşmeleri ile 
öğrenim kredisi ve burs almak, öğrenci 
yurduna girmek ve öğrenim, staj, ihtisas 
ve benzeri gayelerle öğrencilerle velileri ta
rafından okul ve yurt idarelerine veya 
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ilgili kuruluşlara verilen taahhütnameler 
ve bunlarla ilgili kefaletnameler." 

Gerekçe : Görüşülmekte olan tasarı
nın 8 inci maddesi ile 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanununda mevcut "Okula gire
bilmek için öğrencilerle velileri tarafından 
okul idarelerine verilen taahhütnameler ve 
bunlarla ilgili kefaletnameler" şeklindeki 
istisna hükmüne sadece Kredi ve Yurtlar 
Kurumu tarafından öğrencilere verilen 
krediler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ila
ve edilmektedir. 

Ancak, günün şartları göz önünde 
bulundurularak mevcut istisna hükmüne 
açıklık kazandırmak ve öğrenim ve ihti
saslaşmayı teşvik ve öğrencilere maddî ko
laylık sağlamak amacıyla maddenin kap
samı genişletilerek yeniden düzenlenme
si ve bu suretle mevcut istisna hükmüne 
ilave olarak çıraklık sözleşmeleri ile öğren
ci yurduna girebilmek, öğrenim kredisi 
veya burs alabilmek ve staj ve benzeri ga
yelerle, okul ve yurt idareleri ve ilgili di
ğer kuruluşlar lehine verilen taahhütna
melerle kefaletnamelerin de Damga Ver
gisinden istisna edilmesi uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılamıyor. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Hükümet katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi değişik şekli ile oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 

7 nci maddesi ile Veraset ve İntikal Ver

gisi Kanununun 13 üncü maddesine ek
lenen fıkra hükmü, bu hükmün yürürlü
ğe girdiği tarihte tarh işlemleri henüz so
nuçlanmamış olaylarla tarhiyat kesinleş
tiği halde ödeme süresi sona ermemiş olan 
olaylar hakkında da uygulanır. 

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

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir geçici madde eklenmesine dair 
önerge var, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısına, 
aşağıdaki geçici 2 nci maddenin eklenme
sini ve mevcut geçici maddenin "Geçici 
madde 1" olarak numaralandırılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Hikmet Biçentürk 
İçel 

Gübrüz Şakranlı 
Manisa 

Baki Albayrak 
İstanbul 

Mustafa Namlı 
Çorum 

"Geçici Madde 2. — Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı 3100 sayılı Kanunun 
6 nci maddesine göre ödeme kaydedici ci
haz kullanma mecburiyetinde olan mükel
leflerin, bu mecburiyetlerinin başlama ta
rihlerini, mükelleflerin satış tutarları ve
ya gayri safı iş hâsılatına göre üç yıla ka
dar uzatmaya ve yıl içine kademeli olarak 
yaymaya yetkilidir." 

— 24 — 
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Gerekçe : 
Ödeme kaydedici cihazları kullanma 

mecburiyeti, mükelleflerin bir önceki dö
nem satışları veya gayri safi iş hâsılatına 
göre başlamaktadır. Yürürlükteki kanu
nun hükmüne göre, 1989 yılında genellikle 
küçük gelir sahibi olan ve kırsal kesimde 
faaliyet gösteren mükelleflerin de ödeme 
kaydedici cihazları kullanmaları gerek
mektedir. Ödeme kaydedici cihazları kul
lanacaklar arasında en büyük grubu da 
oluşturan bu mükelleflerin tamamının ay
nı zamanda cihaz almaları, bazı mükel
leflerin ekonomik güçlerini zorlayabilecek, 
ayrıca bu cihazları üreten ve pazarlayan 
firmaların da bu çapta bir talebe tam ola
rak cevap verememeleri gibi zorunluluk
ları da beraberinde getirecektir. 

Mükelleflerin alım güçleri, üretici ve
ya ithalatçı kuruluşların talepleri tam ola
rak karşılayabilme imkânları, cihazların 
düzeltme işlemini kabul etmemesi nede
niyle kullanıcıların mutlaka bir ön eğitim
den geçme zorunluluğu ve aynı tarihte ge
niş bir mükellef kitlesinin sözkonusu zo
runluluğu yerine getirmede karşılaşacağı 
güçlükler göz önünde bulundurularak, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına "Mecbu
riyetin başlama tarihlerini üç yıla kadar 
uzatma ve yıl içine kademeli olarak 
yayma" konusunda yetki verilmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
SÖZCÜS Ü İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılıyoruz efendim. 

NECCAR T Ü R K C A N (İzmir) — 
Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECCAR T Ü R K C A N (İzmir) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçici 
maddeyle, gerçekten, esnafımıza, sanatkâ

rımıza veya altta olan arkadaşlara -net ol
mamakla beraber- 3 yıla kadar bir kolay
lık getirilmiştir. Bundan kısmen memnu
nuz; çünkü, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu olarak, biz, ödeme kaydedici cihaz' 
kullanımının, cirosu 15 milyonun altında 
kalan esnaflar için zorunluluk olmaktan 
çıkmasını ve dolayısıyla ikide bir Mecli
sin önüne ve mükelleflerin önüne gelme
mesini arzu etmiştik. 

Gene arkadaşlarımızın verdikleri ve 
geçici madde ilave edilmesini öngören 
önergede, Sayın Bakan " Ü ç yı l" diye söz 
verdiği hale, " ü ç yıla kadar uzatılmıştır" 
demiyor; " 3 yıla kadar uzatabil ir" diyor. 
3 yıl olunca biz rahattık; zaten, Sosyalde
mokrat Halkçı Parti olarak, 3 yıl sonra ik
tidarda olacağımızdan, esnaf olarak, es
naflarımızın rahat edeceğine inanıyorduk. 

Sayın Bakanın burada netlik getirme
sini ve hiç olmazsa zorunluluğun kaldırıl
masını istediğimiz bu maddede, " ü ç yıl 
ertelenmiştir" diye, net bir ifade getirme
sini bekliyorduk. Çünkü, değerli arkadaş
larım, Vergi Usul Kanununun 360 inci 
maddesine göre, esnaf yazar kasayla iki se
fer fiş kesmediği zaman, hakikaten, kaçak
çılıktan muamele görüyor ve bir aydan bir 
yıla kadar hapis cezasıyla, bir aydan bir 
yıla kadar meslekten men cezasıyla ceza
landırılıyordu. 

O n u n için, elinde olmayan sebepler
le bile kesmemiş olsa, esnafa büyük kül
fet getiriyor. Konunun hiç olmazsa, " Ü ç 
yıl ertelenmiştir" diye getirilmesini biz 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak bek
liyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ede r im 

efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... İttifakla ka
bul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
Bu kabul etmiş olduğunuz madde 

metinde, "Geçici 2 nci m a d d e " olarak 
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yer alacaktır. Biraz önce kabul edilen ge
çici madde de, "Geçici 1 m a d d e " olarak 
metinde yer alacaktır. Yüce Meclisin ıttı
laınıza arz ederim. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
M A D D E 9. — Bu Kanunun 4 üncü 

maddesi 1.1.1988, 5 inci maddesi 1.1.1989 
tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
M A D D E 10. — Bu Kanun hüküm

lerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı açık oylamaya tabidir. 
Oylamanın, kupaların sıralar arasın

da dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN — Arkadaşlarımız oyları

nı kullanırken bir taraftan görüşmelere de
vam edelim. 

2, — 1050 Saydı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 22, 24, 28, 29, 31, 37, 56, 59, 62, 
64, 83, 84, 86 ve 92 nci Maddelerinin Değişti
rilmesine ve 32 nci Maddesinin Yürürlükten Kal
dırılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararna
me ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/38) 
(S Sayısı : 101) (1) 

(1) 101 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemin " K a n u n 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" bölümünde ve 1 inci 
sırada yer alan, 1050 Sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 22, 24, 28, 29, 31, 
37, 56, 59, 62, 64, 83, 84, 86 ve 92 nci 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve 32 nci 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

26.5.1927 Tarihli ve 1050 Sayılı Muha
sebei Umumiye Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanu
nun Bir Maddesinin Yürürlükten Kal
dırılmasına İlişkin 27.2.1979 Tarihli ve 
24 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair 

Kanun Tasarısı 

M A D D E 1. — 26.5.1927 Tarihli ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 22, 24, 28, 29, 31, 34, 37, 56, 59, 
62, 64, 83, 84, 86, 92, 101, 107 ve 108 inci 
maddeleri aşağıdaki biçimde değiştiril
miştir. 

Madde 22. — Bütçe ödeneklerinin 
verimli ve tutumlu olarak kullanılmasını 
sağlamak amacıyla, aşağıdaki ilkeler gö
zetilir ve yaptırımlar uygulanır : 
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A) Tahakkuk memurları, ödenekle
rin zamanında ve yerinde kullanılmasın
dan, giderin gerçek gereksinme karşılığı 
olmasından, programlanmış hizmetlerin 
zamanında yerine getirilmesinden sorum
lu, ita amirleri de bu hususları gözetmek
le yükümlüdürler. 

Bu Kanunun uygulanmasında han
gi görevlilerin gider tahakkuk memuru sa
yılacağı, bütçe kanunlarındaki ayırım da 
göz önünde bulundurularak Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca belli edilir. Tahak
kuk memuru sayılanlara ita amirliği yet
kisinin verilmesi durumunda tahakkuk 
memurluğu görevi yetki kademesindeki en 
yakın yönetici tarafından yürütülür. Bu 
durumda ita amiri ve tahakkuk memuru 
yukarıdaki hususlardan birlikte sorumlu 
olurlar. 

B) a) Bir giderin yapılmasına ge
rek gösteren görevliler, giderin gerçek ge
reksinme karşılığı olmasından tahakkuk 
memuru ile birlikte, 

b) Bir mal veya hizmetin alınma
sında görevli olanlar ilgili usul hükümleri 
çerçevesinde, belli nitelikteki mal veya hiz
metin en uygun bedelle elde edilmesinden, 
belli bir bedelle amaca uygun nitelikte en 
fazla mal veya hizmet sağlanmasından 
doğrudan doğruya, 

Sorumludurlar. 

C) Alınmayan mal ya da hizmeti 
alınmış; mevcut olmayan inşaat, onarım 
ve üretimi var ya da bitmiş gibi göstere
rek gerçek dışı belge düzenlemek suretiy
le Devletin mal varlığından bir eksilmeye 
neden olanlar ile bu ve benzeri gerçekleş
tirme ve diğer kanıtlayıcı belgeleri bilerek 
imza ya da onaylamış bulunanlar hakkın
da ceza kanunlarının bu eylemlere ilişkin 
hükümleri uygulanır. 

D) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen 
hükümlere aykırı işlem ve davranışlardan 
doğan Devlet zararı, sorumlularına ödet

tirilir. Şu kadar ki, suç konusu teşkil et
memek kaydıyla, bu işlem ve davranışlar 
Devlete ait bir hizmet ve girişimin gerçek
leştirilmesi ya da tamamlanması gibi iyi-
niyetli bir amaca dayandığı ve hizmet ya
pılmış ya da mal teslim alınmış bulundu
ğu takdirde, Sayıştayın, Maliye ve Güm
rük Bakanlığının ya da ilgili dairenin is
temi üzerine, atamaya yetkili merci veya 
kurullar tarafından sorumlularının birer 
aylıklarının ceza olarak kesilmesine; tek
rarlanması durumunda bunların ilgili hiz
metlerde bir daha çalıştırılmamak üzere 
görevlerinin değiştirilmesine ya da me
murluktan çıkarılmasına kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerinde bu cezayı vermeye yet
kili kılınmış merci ya da kurullarca karar 
verilir. Bu Kanunun sorumluluk üstlenme 
ile ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, 
gözetim yükümlülüğünü yerine getirme
yen ikinci derece ita amirlerinin birer ay
lıklarının kesilmesine Sayıştayın veya Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının istemi üze
rine içişleri Bakanlığınca karar verilir. Bi
rinci derece ita amiri olan bakanlar hak
kında 13 üncü madde uyarınca işlem 
yapılır. 

E) Adı ne olursa olsun bir komis
yon veya kurul gibi bir organ ya da uz
man bir görevli tarafından düzenlenen ke
şif, hakediş, tutanak, rapor, karar ve ben
zeri belgelere dayanılarak yapılan ödeme
lerde Sayıştayca saptanacak sorumluluğa, 
tahakkuk memuru ve saymanla birlikte, 
söz konusu belgeleri düzenleyen ve onay
layan kişiler de katılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen olmamıştır. 

Önerge de verilmemiştir. 
22 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 24. — Devlete ait taşınmaz 
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mallardan değeri yılları bütçe kanunların
da saptanan alt sınırdan düşük olanlar 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca (harp ge
mileri Millî Savunma Bakanlığınca), alt 
ve üst sınırlar arasında kalanlar Bakanlar 
kurulunca satılır; üst sınırı aşanların sa
tışı yasa ile olur. 

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

Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Madde 28. — Her malî yılda Dev

letçe toplanacak gelirler ile ödenecek gi
derler bütçe kanununda belli edilir. Büt
çeler, kalkınma plan ve programlarının ge
rekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz 
önünde tutularak verimlilik ve tutumlu
luk ilkelerine göre hazırlanır ve uygulanır. 
Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve genel 
ekonomik koşullar göz önünde tutularak 
ödeneklerin her yıl bütçe kanunlarında 
gösterilen oranlara kadarki kısmını kullan
dırmamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

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

Önerge?.. Yok. , 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 29. — Bütçe kanunu bir me

tinden ve ekli cetvellerden oluşur. Eklen
mesi öngörülen cetveller ilgili bütçe ka
nunlarının metinlerinde gösterilir. 

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

Önerge veren yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

31 inci maddeyi okutuyorum : 

Madde 31. — Gider cetvelleri daire
ler ve bölümler olarak düzenlenir, birbi
riyle ilgili ve bağlantılı giderler bir bölüm 
oluşturur. Bölümlerin düzeni, yılları büt
çe kanunlarında belirtilir. 

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

Önerge veren yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Bütçenin Hazırlanması 
Madde 34. — Bakanlıklardan her bi

ri kendi bütçesini hazırlayarak temmuz ayı 
sonuna kadar Maliye ve Gümrük bakan
lığına gönderir. Maliye ve Gümrük Bakanı 
da kendi bakanlığının gider bütçesi ile ge
lir bütçesini hazırlayıp ötekilerle birleşti
rerek Devletin bir yıllık genel bütçe tasa
rısını meydana getirir, bu tasan bakanlar 
Kurulunca incelenip onandıktan sonra 
malî yıl başından en az 75 gün önce, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

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

Önerge veren yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 37. — Bütçe kanunlarında 

belirtilecek hizmet ve amaçlar için genel 
ve katma bütçelere gerektiğinde aktarma 
yapılmak üzere Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde yedek 
ödenek bulundurulabilir. 

Bu ödeneklerden aktarma yapmaya 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

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

Önerge veren yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
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bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madde 56. — Bütçeler ve bölümler 

arasında ödenek aktarması yasa ile olur. 
Ancak, harcamalarda tasarrufu sağlamak, 
dengeli ve etkili bir bütçe politikasını ger
çekleştirmek üzere bu tür aktarmaları yap
maya ve yeni tertipler açmaya, bütçe ka
nunlarıyla Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kili kılmabilir. 

Bölüm içi aktarmalar Maliye ve 
Gümrük Bakanının izni ile yapılır. 

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

Önerge de yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... 56 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 59. — Maliye ve Gümrük 

Bakanlığın bütçesinin düşünülmeyen gi
derler karşılığı tertibinde yer alan ödenek
ten, bütçenin hazırlanması sırasında ön
görülmeyen ve bütçede tertipleri bulun
mayan, ancak yerine getirilmesi zorunlu
luğu Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan 
olağanüstü hizmet ve giderleri karşılamak 
amacıyla ilgili kuruluş hizmet program
larına gerekli tertipleri açarak aktarma 
yapmaya ve bu tertiplerden yapılacak öde
melerin esaslarını gerektiğinde saptama
ya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

İlgili ya da ' 'geçen ve eski yıllar 
bo rç lan" tertiplerinden ödenemeyen ila
ma bağlı borçlar Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı bütçesi ile katma bütçelerde yer 
alan ilama bağlı borçlar tertiplerinden 
ödenir. Bu tertiplerdeki ödenekleri, yetme
mesi halinde, artırmaya Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Verilmiş bir önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

62 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 62. — Bakanlar, ikinci dere

ce ita amirlerinin merkezden izin almak
sızın hangi tür ve tutardaki sözleşmeleri 
yapmaya yetkili olduklarını malî yıl başın
da duyururlar. 

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

Önerge de yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

64 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 64. — Harcamayı gerektire

cek taahhüt ve sözleşme taşanları vize için 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderi
lir. Maliye ve-Gümrük Bakanlığı vizesin
den ayrık tutulacak taahhüt ve sözleşme
ler yılları bütçe kanunlarında belirtilir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına ge
len taahhüt ve sözleşme tasarılarından uy
gun görülenler 15 gün içinde vize edilir. 
Uygun görülmeyenler aynı süre içinde ge
rekçeli olarak ilgili kuruluşa gönderilir. 
Aykırılık ya da eksiklikler söz konusu ge
rekçe doğrultusunda giderildikten sonra 
Maliye ve Gümrük bakanlığına ikinci kez 
gelen taahhüt ve sözleşme tasarıları bu 
noktalardan incelenir ve tatil günleri sa
yılmamak üzere 5 gün içinde vize edilir; 
uygun bulunmazsa geri çevrilir. Geri çe
virmelerde, yasaların açıkça yasaklamadı
ğı konularda ilgili ita amirlerinin sorum
luluk üstlenmesi durumunda, 832 sayılı 
Sayıştay Kanununun ilgili hükümleri saklı 
kalmak üzere, taahhüt ve sözleşmeler im
zalanabilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

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

83 üncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 83. — Aşağıda koşulları be

lirtilen durumlarda avans verilebilir, kre
di açtırılabilir. 

A) Bütçe içi avans ve krediler : 
a) Tahakkuk ve verile emri işlemle

rinin tamamlanması beklenilemeyecek 
ivedi ve çeşitli giderler için ita amirlerinin 
gösterecekleri lüzum üzerine, görevlendi
recekleri mutemetlere, üst sınırları yılları 
bütçe kanunlarıyla saptanacak tutarlarda 
avans verilebilir. Avansın sınırlandırılma
sına Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı kararıyla Cumhurbaşkan
lığı daire mutemetlerine ve Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca, Bakanlar Kurulu 
kararına dayanılarak, askerî daireler mu
temetleri ile elçiler, konsoloslar, müşavir
ler ve ataşelere bu tutarın üzerinde avans 
verilebilir. 

b) Verilebilme koşulları (a) fıkrasın
da belirlenen avans sınırlarını aşan gider
ler için dairesinin göstereceği lüzum ve 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının izni üze
rine, ita amiri mutemetleri adına banka 
veya saymanlık nezdinde kredi açılabilir. 
Banka veya saymanlık, mutemedin göste
receği yere veya alacaklıya doğrudan doğ
ruya ödeme yapar. 

c) Yabancı ülkelerde yapılacak sa
tın almalar için görevlendirilen mutemet
ler adına gerektiğinde, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca, yerel bankalardan birinde 
kredi açtırılır. 

d) Yabancı ülkelerden yapılacak sa
tın almalar için, dairesinin göstereceği lü
zum ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
izniyle, millî bankalar nezdinde akreditif 
karşılığı kredi açtırılır. 

Açılmış akreditiflere ilişkin kredi ar
tıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte 
ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi 
artıklarının karşılığı, yeni yılda Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca ilgili kuruluş büt
çesinde açılacak özel bir tertibe ödenek 
kaydolunur.. 

Yılı için geçerli sözleşmeler ile gele
cek yıl ya da yıllara geçerli sözleşmelerin 
bitim tarihlerinde henüz bir kısım hizmet 
yerine getirilememiş, ancak, ilgili idarece 
ek süre verilmiş ve bu süre ertesi malî yı
la taşmış ise; yıl sonunda taahhüt artığı 
devredilir ve bu tutarlara ilişkin ödenek
ler hakkında akreditiflerle ilgili hükümler 
uygulanır. Devredilen taahhüt artığı kar
şılığı hizmet ek süre içinde yerine getiri
lerek kanıtlayıcı belgeleri saymanlığa ve
rildiğinde, tutarı hizmetin yapıldığı ytl 
bütçesine gider kaydıyla ödenir. 

e) Görevlilere geçici ya da sürekli 
görev yollukları karşılığı avans verilebilir. 
Bu avansların tutarı ve mahsup süreleri 
özel yasalarındaki hükümlere tabidir. 

B) Bütçe dışı avanslar : 
a) Taahhüt tutarının üçte birine ka

dar Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan 
oranlarda, hizmet yerine getirildikçe mah
subu yapılmak üzere, müteahhitlere, te
minat karşılığı bütçe dışı avans verilebi
lir. Bu avansların verilebilmesi sözleşme
lerinde öngörülmüş olması koşuluna 
bağlıdır. 

b) Özel yasalarında hüküm bulun
ması durumunda bütçe dışı avans veri
lebilir. 

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

Önerge de yok. 
83 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

84 üncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 84. — Bütçe içi avans ve 
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krediler karşılığı ödeme emirleri ilgili ter
tipte saklı tutulur. 

Her birim için yalnız bir mutemet 
görevlendirilebilir. Hangi örgüt kademe
lerinin birim sayılacağı bütçe kanunların
daki ayırıma paralel olarak Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca belli edilir. Bir bü
tün oluşturan ve ayrı ayrı yerlerde bulu
nan askerî birimler ile kurumların herbi-
ri için ayrı mutemet görevlendirilebilir. 

Bir mutemede verilecek avanslar, 
toplamı 83 üncü maddede belirlenen tu
tarları aşmamak koşuluyla, çeşitli tertip
lerden olabilir. 

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

Önerge de yok?.. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

86 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madde 86. — Her mutemet aldığı 

avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıt-
layıcı belgeleri en çok bir ay, adına açılan 
kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin ka-
nıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içinde 
saymana vermekle yükümlüdür. Bu süre
ler içinde getirilecek harcama belgeleri tu
tarında yeniden avans verilmesi veya kre
di açılması olanaklıdır. Bu biçimde mah
sup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeni
den avans verilemez, kredi açılamaz. Mu
temet, işin tamamlanmasından sonra, yu
karıdaki bir ve üç aylık sürelerin bitimini 
beklemeksizin, avans ve kredi artığını 
iade etmek ve hesabını kapatmak zorun
dadır. Süresi içinde mahsup edilmeyen, 
avanslar için mutemetler hakkında 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

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

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-

— 3 

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

Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
("Bir dakika Sayın Başkan oyumuzu 
kullanmadık" sesleri) 

Hayır efendim, olmaz, arkadaşlar ar
tık oylarını kullanmasınlar, bitti artık, ku
palar kaldırılsın. 

(Oyların ayrımına başlanıldı) 
BAŞKAN — 92 nci maddeyi okutu

yorum : 

Madde 92. — Malî yılın sonuna ka
dar ödenemediği gibi emanet hesabına da 
alınamayan borçların ödenmesine ilişkin 
hükümler bütçe kanunlarında gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

101 inci maddeyi okutuyorum : 

Kesinhesaplarda Süreler 
Madde 101. — Bakanlardan her biri 

kendi bütçesine ait gider kesinhesap cet
velini malî yılın bitiminden itibaren en geç 
beş ay içinde Maliye ve Gümrük Bakan
lığına gönderir. Maliye ve Gümrük Bakanı 
kendi Bakanlığına ait gider kesinhesap cet
velini aynı süre içinde hazırlamakla bera
ber devletin genel gelir ve giderlerini kap
sayan Hazine genel hesabını ve kesinhe
sap kanun tasarılarını düzenleyerek malî 
yılın bitiminden itibaren en geç yedi ay so
nunda Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sevk edilmek üzere Bakanlar Kuruluna 
sunar. 

Hazine genel hesabı ve kesinhesap 
kanun tasarılarının bir örneği de bu süre 
içinde Sayıştay başkanlığına gönderilir. 

Görevden ayrılan bakana ait kesinhe
sap, yerine gelen bakan tarafından verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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107 nci maddeyi okutuyorum : 
Genel Uygunluk Bildirimi 
Madde 107. — Sayıştay, kesinhesap 

kanun taşanlarının kendilerine verilmesin
den itibaren en geç yetmişbeş gün içinde, 
Hazine genel hesabı üzerindeki genel uy
gunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

108 inci maddeyi okutuyorum : 
Mahsup Dönemi 
Madde 108. — Malî yılın bitimine 

kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden 
mahsup edilememiş olanların mahsup iş
lemlerine saymanlarca malî yılın bitimin
den itibaren bir ay süre ile devam edi
lebilir. 

Bu süreyi uzatmaya Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edtllmiştir. 

Biraz önce kabul etmiş bulunduğu
nuz maddelerle birlikte, 1 inci maddenin 
tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 2. — 1050 sayılı Kanunun 

32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 3. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

Efendim, tasarının tümü açık oyla
maya tabidir. 

Bu itibarla, açık oylamanın, kupala
rın sıralar arasında dolaştırılmak suretiy
le yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 

3 — 1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 
5539, 6200, 6686 ve 6760 Sayûı Kanunlarda 
Yer Alan Parasal Sınırların Saptanmasına ilişkin 
Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/39) (S. Sayısı : 102) (1) 

BAŞKAN — Oy verme işlemi devam 
ederken, gündemin 2 nci sırasındaki; 
1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 
6686 ve 6760 Sayılı Kanunlarda Yer Alan 
Parasal Sınırların Saptanmasına İlişkin 
11.12.1978 Tarih ve 17 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne dair Kanun Tasarısının görüşme
lerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Raporun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
olmamıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

(1) 102 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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4353, 5539, 6200 ve 6760 Sayılı Kanun
larda Yer Alan Parasal Sınırların Sap
tanmasına İlişkin 11.12.1978 Tarih ve 
17 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair 

Kanun Tasarısı 

M A D D E 1. — 4353, 5539, 6200 ve 
6760 sayılı kanunlardan; 

a) 4353 Sayılı Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Mu-
hakemat Genel Müdürlüğünün Vazifele
rine, Devlet Davalarının Takibi Usulleri
ne Dair Kanunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 34 
üncü, 

b) 5539 Sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkın
daki Kanunun 32 nci, 

c) 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kındaki Kanunun 35 inci, 

d) 6760 Sayılı Vakıflar Umum Mü
dürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkındaki 
Kanunun 14 üncü, 

Maddelerindeki parasal sınırlar gü
nün şartlarına uygun şekilde yılları bütçe 
kanunlarında belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. %k. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

M A D D E 3. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su-

— 3 

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Efendim, bu tasarı da açık oylamaya 
tabidir. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar 
arasında dolaştırılmak suretiyle yapılma
sını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar, sıralar arasında dolaştı
rılsın. 

(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN — biraz önceki tasanya oy 

vermeyenler, lütfen oylarını kullansınlar, 
biraz sonra kupaları kaldırtacağım. 

Oyunu kullanmayan var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımına başlandı) 

1. — 3100 Sayılı Kalma Değer Vergisi Mü
kelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullan
maları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ve 5422 
Sayüt Kurumlar Mrgisi Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarı
sı vePlan ve Bütçe Komisyonu raporu (1/449) (S. 
Sayısı : 80 ) (Devam) 

BAŞKAN — 3100 Sayılı Katma De
ğer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kay
dedici Cihazları Kullanmaları Mecburi
yeti Hakkındaki Kanun ve 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun 
Tasarısının açık oylama sonucunu açıklı
yorum : 

258 sayın üye oylamaya katılmış, 219 
kabul, 34 ret, 2 çekinser ve 3 adet de ge
çersiz oy kullanılmıştır. 

Böylece, tasan kanunlaşmıştır; hayırlı 
olsun. 

4. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (1/452) (S. Sayısı : 103) 

3 — 
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BAŞKAN — Gündemin üçüncü sı
rasındaki, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mışlardır. 

SAĞLIK V E SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, söz 
alabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan. 
SAĞLIK V E SOSYAL İŞLER KO

MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; içtüzüğün 89 uncu 
maddesine göre, 103 Sıra Sayılı Kanun Ta
sarısını geriye çekiyoruz. (SHP sıraların
dan, "Hangis in i?" sesleri) 

103'ü efendim. 
BAŞKAN — Evet, tasarının tümü 

Komisyonca geri talep edilmiştir. Bu iti
barla, bir defaya mahsus olmak üzere, ko
misyona iade edilmiştir. 

5. — 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/465) 
(S. Sayısı : 104) (1) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, 4792 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Hükmünde Kararname
nin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet, yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylarınıza sunuyorum : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Bizdeki kayıtlarda, tasarının tümü 
üzerinde söz isteyen olmamıştır. 

(1) 104 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Tümü üzerinde kişisel söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VEFA TANIR (Konya) — DYP Gru

bu adına Güneş Müftüoğlu arkadaşımız 
konuşacak. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Önemli 
gördüğüm bir konuyu Yüce Meclisin bil
gisine sunmak amacıyla söz aldım. 

Hükümetin teklif ettiği metinde sa
dece bir madde vardır. Komisyon, tasarı
nın müzakeresi sırasında bir geçici mad
de eklemiş ve bu geçici maddeyle, Bakan
lar Kuruluna, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu için kanun hükmünde kararna
me çıkarma yetkisi vermiştir. Bunu bir 
parça açıklamak ve komisyonun tavrıyla 
Yüce Meclisin alacağı tavrı, Anayasanın 
91 inci maddesinde yer alan kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi ve bu 
yetkinin devri müessesesiyle karşılaştırmak 
suretiyle vurgulamak istiyorum. 

Önce, gerçek şu ki, Anayasanın kale
me alınış tarzı, hükümetin talebini içerme
mektedir. Hükümetin talebi olmaksıztn da 
kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisi verilebilir Anayasanın kaleme almış 
tarzı itibariyle; ama, inancım odur ki, ya
sama yetkisine sadıkane bir şekilde sarılan 
bir meclisin, hükümetin talep etmediği bir 
konuda hükümete bir yetki vermede son 
derece kıskanç olması gerekir. Bir yardım 
kurumuna dahi gitseniz, onlardan 10 bin 
lira, 20 bin lira yardım isteseniz; size hiç 
değilse 5 bin lira verelim, diye bir kapı 
açarlar, istediğiniz parayı anında vermez
ler. Bu öyle bir Komisyon ve bu Komisyo
nun kararlarını eğer kabul ederse, öyle bir 
Meclis ki, Hükümet ihtiyaç görmediği, 
Hükümet lüzum hissetmediği halde, 
kendisi, "Al Bakanlar Kurulu, Sosyal Si
gortalar Kurumu K a n u n u üzerinde 
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istediğin şekilde değişiklik yapabilme yet
kisini sana veriyorum" diyor. Bu önemli 
bir konudur arkadaşlar. Yasama yetkisine 
sadıkane bir şekilde, yasama yetkisine kıs
kançlıkla sarılması gereken bir Meclisin, 
hükümetten bir talep gelmeksizin, komis
yonda alınan bir kararla böyle bir yetkiyi 
vermiş olmasını ben asla ve kat'a kabul 
edemiyorum. 

İkinci konu : Maddeyi incelediğimiz
de, iki kanuna atıf yapılarak, "o kanun
lara göre bakanlar kuruluna kanun hük
m ü n d e k a r a r n a m e ç ıkarma yetkisi 
verilmiştir" deniyor. Geçici madde, bu ha
liyle de Anayasanın 91 inci maddesine ay
kırıdır. Çünkü eğer bu konu, yani Sosyal 
Sigortalar Kurumu konusunda, kanun 
hükmünde kararname çıkarma konusu, 
kapsamı ve ilkeleri ile önceden tespit edil
miş olsa idi, herhangi bir müddet uzatıl
ması veya bir ilke ve kapsam şümullendi-
rilmesi bahis konusu olsa idi, bir derece
ye kadar düşünülebilirdi; ama, Anayasa, 
açıkça, kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisini veren yetki kanununda 
-çünkü bu bir yetki kanunudur, müstakil 
bir yetki kanunudur bu geçici madde- yet
kinin kapsamı ve ilkeleri gösterilir dediği 
halde, maalesef, geçici madde bir atıfla ye
tinmiş ve kapsamı ve ilkeleri gösterme
miştir. 

Önemli gördüğüm bu iki noktayı, 
Meclisin, yasama yetkisine titizlikle, Mec
lisin, yasama yetkisine kıskançlıkla sahip 
olması gerektiği inancımın bir sonucu ola
rak Yüce Meclise arz etmek istedim. Tak
dir heyetindir, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 22, 24, 28, 29, 31, 37, 56, 59, 62, 
64, 83, 84, 86 ve 92 nci Maddelerinin Değişti
rilmesine ve 32 nci Maddesinin Yürürlükten Kal

dırılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararna
me ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/38) 
(S. Sayısı : 101) (Devam) 

BAŞKAN — 101 sıra sayılı, 1050 Sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun, 
22, 24, 28, 29, 31, 37, 56, 59, 62, 64, 83, 
84, 86 ve 92 nci Maddelerinin Değiştiril
mesine ve 32 nci Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarı
sının oylama sonuçlarını açıklıyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 224 
Kabul 218 
Ret : 5 
Çekinser 1 
Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş 

ve kanunlaşmıştır; hayırlı, uğurlu olsun. 

5. — 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal Işkr Komisyonu Raporu (1/465) 
(S. Sayısı : 104) (Devam) 

BAŞKAN — DYP Grubu adına, Sa
yın Güneş Müftüoğlu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Müftüoğlu. 

DYP G R U B U ADINA G Ü N E Ş 
M Ü F T Ü O Ğ L U (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 4792 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname üze
rinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygı ile 
selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, sözkonusu ka
nun hükmünde kararnameyi iki yönden 
ele almak istiyorum. Şöyle ki, Anayasanın 
91 inci maddesi, bazı istisnalar dışında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Bakan
lar Kuruluna kanun hükmünde kararna
me çıkarma yetkisi verebileceğini öngör-
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mektedir. Bu hükme dayanılarak, Hükü
metçe yetki kanunları çıkarılmış, keza bu 
yetki kanunlarına dayanılarak da, bugü
ne dek yüzlerce kanun hükmünde karar
name çıkarılmış, bilahara Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onayına sunulmuştur. 

Burada belirtmek istediğimiz husus, 
Hükümetin, Anayasanın 91 inci madde
sinin tanıdığı yetkiyi kötüye kullandığıdır. 
Hükümet, istisnalar dışında kalan her ko
nuda kanun hükmünde kararnamelere 
başvurmakta, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yasama yetkisini bir tarafa atmak
ta, yasal düzenlemelere esas olan husus
ların Meclis Genel Kurulunda tartışılma
sına âdeta mani olmaktadır. Kanun hük
münde kararname Resmî Gazetede ya
yımlanıp yürürlüğe girmekte, uygulan
makta, daha sonra da Meclis Genel Ku
ruluna, yasalaşması için gelmektedir. Bu 
uygulama ve bu tasarruf, kanımızca sakın
calıdır. 

4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun bir maddesinde değişik
lik yaparak, Kuruma, sözleşmeli avukat 
tutma imkânı veren kanun hükmünde ka
rarname, 1 Temmuz 1988 tarihinde Res
mî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 
91 inci maddesine göre yürürlüğe girmiş
tir. Kararname yürürlüğe girince, Kurum 
sözleşmeli avukat uygulamasına fiilen baş
lamıştır. Uygulama 1.7.1988 tarihinden bu 
yana yapılmıştır. O halde, biz burada ne
yi tartışacağız; üzerinde durulması gere
ken husus kanaatimizce budur. Birçok ko
nunun yasa yerine kanun hükmünde ka
rarnamelerle geçiştirilmesinin mahzurla
rı buradan çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 91 
inci maddesinin 8 inci fıkrası "...kanun 
hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi komisyonları ve Genel Ku
rulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür" 

demek suretiyle, Meclis denetiminin esas 
olduğunu vurgulamıştır. Yani, çıkarılan 
her kanun hükmünde kararnamenin, ge
cikmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin onayına sunulması, Anayasa gereği
dir. Oysa, bu kanun hükmünde kararna
me 1.7.1988 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 
ancak bugün Meclis gündeminde yer ala
bilmiştir. Bu nedenledir ki, Hükümetin, 
kanun hükmündeki kararnamelere fazla 
iltifatkâr olmasını, haklı olarak tenkit edi
yoruz. Yasama yetkisi Türk Milleti adına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir ve 
devredilemez. Adeta bir yetki devri man
zarası veren kanun hükmünde kararna
melerden kaçınılması gerektiğini özellik
le vurguluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, kamu kesimin
deki 90 milyara yakın, özel sektördeki 170 
milyar liralık prim alacağı, bugüne dek 
tahsil edilememiş de, bu alacakları, söz
leşmeli avukatlar, bir anda Alaaddin'in Si
hirli Lambası gibi, Kuruma tahsil edebi-
leceklerse, bu tasarıyı alkışla karşılıyoruz; 
ancak, üzülerek ifade etmek isterim ki, 
Kurumun sözleşmeli avukat tutabilmesi 
için 6 ncı maddeye bir fıkra eklenmesi der
de deva olamayacaktır. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Ku
rumu ve giderek, Hükümet, yıllardır tah
sil edilemeyen prim borçlarından yakın-
mışlaıdır. Bu yakınmalara karşılık, geti
rilen bu teklif ve öngörülen çözüm tarzı, 
kanımızca yeterli değildir, yeterli olması 
da mümkün değildir. Bu büyük soruna ve 
Kurumun kanayan bu yarasına daha et
kin bir çözüm yolu bulunması gerekirdi. 

Gerek bu kararname ve gerekse 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kararna
meyle -ki, biraz önce Komisyonca geri 
çekilmiştir- prim borçlularına tanınan bazı 
imkânlar, bu primlerin tahsili için yeterli 
olmayacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, büyük soruna 
getirilen küçük çözüm yeterli olmayacak
tır. Ancak, biz tasarıyı iyiniyetle destekli
yor, Kurumun prim alacaklarının tahsili
ne katkısı olmasını temenni ediyor, saygı
larımı sunuyorum.(DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Müftüoğlu. 

102 sıra sayılı tasarı ile ilgili oy kul
lanmayan arkadaşımız varsa, lütfen oyla
rını kullansın efendim; kupayı kaldı
racağız. 

Böylece, görüşmekte olduğumuz ta
sarının tümü üzerindeki müzakereler ta
mamlanmış bulunmaktadır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
4792 Sayılı Sosyal Sigoralar Kurumu 
Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik 'Yapılmasına Dair Kanun Hükmün
de Kararnamenin Kabulü Hakkında 

Kanun Tasarısı 
M A D D E 1. — 9.7.1945 tarihli ve 

4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 174 ve 1912 sayılı kanunlarla de
ğişik 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

" K u r u m icra takip ve dava işleri için 
genel hükümlere göre vekâlet akti ile lü
zum görülecek sayıda avukatla sözleşme 
yapabilir. Sözleşmenin şartları ve ücret 
miktarı Yönetim Kurulunca tespit edilir." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
M E H M E T K O R K M A Z (Kütahya) 

— Sayın Başkan, soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Evet, arkadaşımızın so

rusu var. 
Buyurun Sayın Korktnaz. 
M E H M E T K O R K M A Z (Kütahya) 

— Sayın Başkan, 4792 sayjlı Sosyal sigor

talar Kurumu Kanununun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin gerekçesinde, 
"Sosyal Sigortalar Kurumunun 1987 yılı 
sonu itibariyle, kamu ve özel sektörde top
lam 250 995 930 038 lira birikmiş prim 
alacağının b u l u n d u ğ u " ifade edil
mektedir. 

Aynı gerekçede, 1987 yılı sonu 
i t ibar iy le özel sektöre ait top lam 
106 794 464 402 lira olan prim alacağı 
için, 218 901 dosya, kamu sektörüne ait 
70 047 410 314 lira olan prim alacağı için 
de 3 162 dosyanın icraya verildiği ifade 
edilmektedir. 

Yurt çapındaki 22 bölge ve 54 sigor
ta müdürlüğü nezdinde toplam olarak 294 
kadrolu avukatla icraî işlemlere hız kazan
dırmanın imkânsız hale gelmesi üzerine, 
Bakanlar Kurulu, 16.6.1988 tarihinde söz-
konusu kanun hükmünde kararnameyi çı
karmıştır. 

Şimdi, Sayın Bakana soruyorum; 16 
Haziran 1988 tarihinden bugüne kadar, 
Sosyal Sigortalar Kurumunca kaç avukatla 
sözleşme yapılmıştır? Sözleşme yapılan 
avukatlara, Kurumca, ortalama ne kadar 
ücret ödenmektedir? 1987 yıl sonuna gö
re Kurumun prim alacaklarından, icraî ta
kibatta olanların ne kadarı tahsil edilebil
miştir? 

BAŞKAN — Tefekkür ederim. 
Hazır mısınız Sayın Bakan? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İ M R E N AYKUT (İstan
bul) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İ M R E N AYKUT (İstan
bul) — Efendim, 29 milyar 514 milyon li
ra prim tahsilatı yapılmıştır ve sonuçta, 
228 milyar liraya prim alacağımız, düş
müştür. 

Sözleşmeli avukat çalıştırma konu
sunda ise, henüz herhangi bir şey yapıl-
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mamış, ne şekilde anlaşma yapılacağının 
şartları hazırlanmıştır. Bu konuda, baro
larla ve çeşitli çevrelerle temaslarımızı sür
dürerek, bu anlaşmaların hangi çerçeve 
içinde, nasıl olmasına dair şartlan hazır
lamaya çalıştık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

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

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ M A D D E — 12.3.1986 ta

rihli ve 3268 sayılı 9.4.1987 tarihli ve 3347 
sayılı yetki kanunlarıyla Bakanlar Kuru
luna verilen Kanun Hükmünde Kararna
me çıkarma yetkisi 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanunu için adı geçen 
kanunlarla verilen yetki süresine kadar ge
çerlidir. 

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

Verilmiş önergeler vardır. 
Efendim, Sayın Turan Bayazıt ve ar

kadaşlarının bu geçici maddeyle ilgili ola
rak verilmiş iki önergesi var; bunlardan 
bir tanesi, okuyorum : 

"Yüksek Başkanlığa 
Tasarıya komisyonca eklenilen geçi

ci maddenin, Anayasaya aykırı olması ne
deniyle Anayasa Komisyonuna şevkini arz 
ederiz. 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Türkân Akyol 
İzmir 

Vedat Altun 
Kars 

Birgen Keleş 
İzmir 

Mustafa Çakı r" 
Giresun 

Bir başka önerge : 
"Yüksek Başkanlığa 

Tasarıya komisyonca eklenilen geçi
ci maddenin metinden çıkarılmasını arz 
ederiz. 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Türkân Akyol 
İzmir 

Birgen Keleş 
İzmir 

Mustafa Çakı r" 
Giresun 

Şimdi efendim, Anayasanın 91 inci 
maddesini okuyorum müsaade buyurur
sanız. Dördüncü fıkrada deniyor ki, "Ka
nun hükmünde kararnamenin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından süre bi
timinden önce onaylanması sırasında, yet
kinin son bulduğu veya süre bitimine ka
dar devam ettiği de belirtilir." Tabiatıyla, 
bu geçici madde bu maksatla metne ilave 
edilmiştir. Bu sebeple, bu iki önergeyi iş
leme koymuyorum. 

Teşekkür ederim. 
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 

Efendim, görüşmeye mahal olup olmadı
ğı konusunda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz 
Sayın Bayazıt?.. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Önemli bir konu Sayın Başkan. Usul hak
kında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Olur, hay hay; usul ko
nusunda buyurun, size söz vereyim. 

Buyurun. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır, ku

payı kaldıralım. 
(Oyların ayrımına başlanıldı) 
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; mad
de üzerinde iki önergemiz var. Birincisi, 
Anayasaya aykırılık... Sayın Başkan tered-



T.B.M.M. B : 17 26 . 10 . 1988 O t 1 

düt geçirdikleri zaman ben, acaba esasa 
geçilmeden Anayasaya aykırılık ileri sürül
medi şeklinde bir itirazları mı var diye dü
şündüm. O itirazı yapmadılar; çünkü, ta
sarının tümü hakkında Anayasaya aykırı
lık iddiası değil bizimki, sadece geçici 
maddenin Anayasaya aykırılığı ve geçici 
madde de müzakere edilmemişti. Zaten, 
Sayın Başkan da, buna değinmediler; ama 
geçici madde konusunun bir süre uzatı
mı mevzuu oluşu, bunun, Anayasanın 91 
inci maddesinin dört veya beşinci fıkrası 
şümulüne girmesi konusu, takdir mevzuu 
değildir. Anayasaya aykırılık iddialarının 
bu Yüce Heyet tarafından karara bağlan
ması lazımdır; çünkü, iddia, Sayın Baş
kanlığın işleme koyup koymayacağı bir 
önerge şeklinde değil, Anayasaya aykırı
lık şeklinde. 

Bu itibarla, Riyaset Divanından is
tirham ediyorum, önce Anayasaya aykırı* 
hk konusu, Anayasa Komisyonuna gön
derilme konusu Yüce Heyetin takdirine 
arz edilmelidir, "Arz edilsin" diye rica 
ediyorum. Eğer Anayasa Komisyonuna 
gönderilme kararı alınmaz ise, o zaman, 
metinden çıkarılması önergemizin işleme 
konulması gerekir. Buıvü rica ediyorum. 

Maddenin metni, Sayın Başkanın yo
rumu şekliyle anlaşılamaz; Sayın Başka
nın yorumuyla maddenin metni birbirin
den tamamen ayrıdır. Yanlış kaleme alın
mış olabilir; ayrı konudur, o bizi ilgilen
dirmez. Bizim için önemli olan, önümüz
de müzakereye getirilen maddenin, açık • 
kelimelerle belirtilen metnidir. 

Onun için, Sayın Başkanlığın, işlem 
yapılması gerektiği konusunda karar al
ması icap ediyor.kanısındayım. Bu bakım
dan söz aldım; Sayın Başkanın takdirine 
sunarım. 

BAŞKAN — Efendim teşekkür 
ederim. 

Meclis İçtüzüğünün 85 inci madde-

— 3 

sine göre işlem yapıyoruz. 
Maddeyi okuyorum; 

" M a d d e 85. — Bir kanun tasarı ve
ya teklifinin Genel Kuruldaki görüşülmesi 
sırasında tasarı veya teklifin belli bir mad
desinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçe
siyle reddini isteyen önergeler, diğer öner
gelerden önce oylanır." 

Bu itibarla, Sayın Bayazıt'ın, Anaya
saya aykırılık iddiasıyla Komisyona iade
si konusundaki önergesini oyluyorum. 

Evvela Anayasa Komisyonundan 
kimse var mı buralarda?.. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu bu 
önergeye katılıyor mu?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
M İ S Y O N U BAŞKAN V E K İ L İ BUR
HAN KARA (Giresun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İ M R E N AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Reddedil
miştir. 

Bu vesileyle biz de yeni bir usul öğ
rendik, teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, yalnız, istirham ediyorum, 
reddedilmiştir kelimesi benim üzerimde 
"...Kabul edilmemiştir" deyin; İçtüzüğe 
de uygun bir tabir. 

BAŞKAN — Kabul edilmemiştir; af
federsiniz. Daha yumuşak bir tabir... 

Geçici madde üzerindeki müzakere
ler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, ikinci önergemiz vardı. 
BAŞKAN — Diğer in i iş leme 

koymadım. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Geçici madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 

3. — 1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 
5539, 6200, 6686 ve 6760 Sayılı Kanunlarda 
Yer Alan Parasal Sınırların Saptanmasına ilişkin 
Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/39) (S. Sayısı : 102) 
(Devam) 

BAŞKAN — 102 sıra sayılı, 1050, 
2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 
ve 6760 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Pa
rasal Sınırların Saptanmasına İlişkin Ka
nun Tasarısının açık oylaması sonucunu 
açıklıyorum : 

Oylamaya 234 sayın üye katılmış; 
228 kabul, 6 ret oyu verilmiş; böylece, ta
sarı kanunlaşmıştır. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 

6. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletle
rarası imar ve Kalkınma Bankasına Katılmak için 
Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanunda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sa
yısı : 86) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 6 ncı sıra
sındaki, Milletlerarası Para Fonu ile Mil
letlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilme
sine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmele
rine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini al
mıştır. 

Komisyon raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunmama
sı kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, DYP Gru
bu adına Sayın Tevfık Ertüzün söz istemiş
lerdir; buyurun efendim. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

H İ K M E T ÇETİN (Diyarbakır) — 
SHP Grubu adına, Sayın Enis Tütüncü 
konuşacaklar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreniz 
20 dakikadır. Süreye özellikle dikkat etme
nizi çok rica ediyorum. 

DYP GRUBU ADINA TEVFİK 
E R T Ü Z Ü N (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Millet
lerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin 
Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı üzerinde Doğru Yol Partisi Gru
bu olarak söz almış bulunuyorum. Yüce 
Meclisi, şahsım ve grubum adına saygıy
la selamlarım. 

(1) 86 S. Sayılı Bazmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli milletvekilleri, Uluslararası 
Para Fonu ve Dünya Bankası, bilindiği gi
bi, 1944 yılında ikinci Dünya Harbinin 
yarattığı ekonomik problemlere çözüm 
bulmak maksadıyla toplanan Bretton 
Woods Konferansından sonra, 1946 yılın
da kurulmuştur. Kuruluşun amaçlannı şu 
üç noktada toplamak mümkündür : Dün
yada iktisadî istikrarın sağlanması; ulus
lararası ticaretin geliştirilmesi; az gelişmiş 
ülkelerin kalkınmalarının desteklenmesi. 

Bu amaçlar çerçevesinde, Dünya 
Bankası, daha ziyade gelişmekte olan ül
kelere malî ve teknik yardımda bulunmak; 
Uluslararası Para Fonu ise diğer amaçla
rı yerine getirmek maksadıyla faaliyet gös
termiştir. 

Aradan geçen kırkiki yılda, Ulusla
rarası Para Fonunun ve Dünya Bankası
nın, bu amaçlarına hangi ölçüde hizmet 
ettikleri, oldukça tartışmalıdır. Özellikle, 
gelişmekte' olan ülkelerin kendi araların
daki ilişkilerin yeterli ölçüde güçlü olma
ması, bunların, gerek I M F (Uluslararası 
Para Fonu) ve gerekse Dünya Bankasına 
karşı çıkarlarını korumalarını zorlaştır
makta ve pazarlık güçlerini hayli zayıflat
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, Uluslararası Para 
Fonu ve Dünya Bankasının son genel ku
rul toplantısı 27 - 29 Eylül 1988 tarihinde 
Berlin'de yapılmıştır. Türkiye, bu genel 
kurula, hemen ifade etmek istiyorum ki, 
bakan düzeyinde katılmamıştır. Genel ku
rul için hazırlanan raporda şu görüşler 
özellikle yer almıştır : Sanayileşmiş ülke 
ekonomileri birkaç yıldan beri hızlı bir bü
yüme gerçekleştirmiş; ancak, bundan, çok 
sınırlı sayıda gelişmekte olan ülke yarar
lanabilmiştir. 

Raporda yer alan diğer bir nokta da 
şudur : Düşük gelir grubunda yer alan ve
ya dış borcu ağır olan gelişmekte olan ül

kelerin petrol ve temel ihraç mallan fiyat
larındaki düşüş, ithalatın pahalılaşması ve 
faiz oranlannm yükselmesi sonucunda dış 
borç yüklerinin hızla yükselmesinden du
yulan endişe, önemle dile getirilmiştir. 

Genel kurulda, gelişmekte olan ve az 
gelişmiş ülkelerin içinde bulundukları dış 
borç sorununun çözümüne dönük değişik 
teklifler de yapılmıştır. Mesela, Meksika, 
genel kurula, gelişmekte olan ülkelere yar
dım amacıyla Marshall Planına benzer bir 
planın kabul edilmesini önermiş; sanayi
leşmiş ülkelerin son altı yılda gösterdikle
ri kesintisiz genişleme sürecinden Üçün
cü Dünya Ülkelerinin pay alamadığını sa
vunmuştur. 

Endonezya ise, borçlu ülkelerin, dö
viz kurlanndaki dalgalanmalardan korun
masını sağlayacak düzenlemelere gidilme
sini istemiştir. 

Üçüncü Dünya Ülkelerinin dış borç
larının uluslararası ticarî bankaların uy
gun bulduğu yöntemlerle azaltılması, 
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Baka
nı tarafından genel kurula teklif edilmiş
tir. 

Japonya çok daha değişik bir öneriyle 
gelmiştir. Japon önerisi özetle şöyledir : 
Üçüncü Dünya Ülkelerinin dış borç kri
zini aşmaları için özel bir plan gereklidir. 
Bu plana göre, Uluslararası Para Fonu 
bünyesinde bir döviz hesabı oluşturulma
lı ve bu hesaptaki fonlar, borçlu ülkelerin 
kredi karşılığı çıkaracakları tahvillerin ga
ranti edilmesinde kullanılmalıdır. 

Federal Alman Başbakanı Kohl ise, 
en yoksul ülkelerin Almanya'ya olan borç
larının 4 milyar dolarlık kısmını silmeyi 
planladıklarını Genel Kurulda açıklamış
tır. Ne var ki, bu öneri, geri ödenmeyen 
borçların I M F ve Dünya Bankası kaynak-
lannın azalmasına ve çözüme dönük plan
ların geri tepmesine yol açacağı ve ayrıca 
da, borcunu ödeyen ülkelere haksızlık 

— 41 — 



T.B.M.M. B : 17 26 . 10 . 1988 O : 1 

edileceği gerekçesiyle, kabul ve tasvip gör
memiştir. 

Değerli milletvekilleri, bunları şunun 
için söylüyorum : Son yıllarda, bildiğiniz 
gibi, Türkiye'nin dış borç yükü fevkala
de ciddi boyutlara varmıştır; ama, dünya
nın en ağır dış borç yüküne sahip beş ül
kesinden biri olan Türkiye, bu genel ku
rula bakan düzeyinde katılmadığı gibi, 
borç sorununun çözümüne dönük herhan
gi bir öneri de ortaya koymamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Uluslararası 
Para Fonu ve Dünya Bankasının Berlin'
deki Genel Kurul müzakereleri sırasında 
Batı Berlin'de önemli protesto gösterileri 
yapılmıştır. Bu gösterilerde politik ve ide
olojik grupların rolü olmakla birlikte, özel
likle Üçüncü Dünya Ülkelerinin Uluslar
arası Para Fonu ve Dünya Bankasının eko
nomik politikalarına karşı duydukları gü-
versizliğin yol açtığı tepkilerin etkisi oldu
ğu da şüphesizdir. Çünkü, özellikle son on 
yıldır, gelişmekte olan ülkeler, borç, yük
sek faiz, döviz kurlarındaki değişmeler se
bebiyle ağır bir kriz içine girmişlerdir. Bir 
yandan, zengin ülkeler daha da zenginle
şirken, fakir ülkeler giderek yoksullaşmak
ta; diğer yandan, fakir ülkelerdeki gelir da
ğılımı daha da bozulmakta, zengin züm
relerle fakirler arasındaki mesafe açılmak
tadır. Nitekim, Dünya Bankası Başkanı, 
"Dünya nüfusunun beşte birinin (yakla
şık 1 milyarlık kısmının) yoksulluk çizgi
sinin dahi altında yaşadığını" beyan et
miştir. Bu gelişmelerden, öncelikle Ulus
lararası Para Fonu (IMF) sorumlu tutul
makta; IMF reçetelerinin, gelişmekte olan 
ekonomilerin problemlerini daha da kar
maşık hale getirdiğine artık kesinlikle ina
nılmaktadır. 

Uluslararası Para Fonu ve Dünya 
Bankası, bu tepkilere rağmen köklü bir 
strateji değişikliği yapma niyetinde görül
memektedirler. Uluslararası Para Fonu ve 

Dünya Bankasının, dünyanın değişen eko
nomik ve sosyal şartlarına ayak uydura
mamaları halinde, bir süre sonra, fonksi
yonlarını yerine getiremez duruma düşe
cekleri büyük bir ihtimal dahilindedir ve 
o takdirde bu konferanslar büyük bir şov
dan öteye geçemeyecektir. 

Nitekim, değerli milletvekilleri, 
Üçüncü Dünya Ülkelerinin borçları 1 tril
yon 200 milyar doları aşmıştır. Üçüncü 
Dünya Ülkeleri, kazandıkları dövizlerin 
büyük bir kısmını borç geri ödemelerin
de kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Ni
hayet, bu ülkelerin kredibiliteleri, kredi iti
barları giderek azalmaktadır. Bakınız, 
1985 yılında (daha üç yıl önce) Brezilya 
ve Meksika'nın 1 dolarlık borcunun ulus
lararası para piyasalarındaki fiyatı 80 sent 
iken, içinde bulunduğumuz yıl 45 sente 
düşmüştür. Arjantin'in 1980'de 60 sent 
olan 1 dolarlık borcunun piyasa fiyatı 
1988'de 20 sente gerilemiştir. Ayrıca, bu 
ülkelerden, yani ağır borçlu ülkelerden dı
şarıya para kaçışı da giderek süratlenmek-
tedir. Türkiye'nin borçlannın uluslararası 
para piyasalarındaki değeri hakkında sa
yın Hükümet Meclisi bilgilendirirse mü
teşekkir kalırız. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Özal 
Hükümetinin uygulamakta olduğu ekono
mik model, Uluslararası Para Fonu, yani 
IMF patentlidir. Türkiye'de serbest pazar 
ekonomisi ve klasik istikrar reçeteleri de
nenmektedir. Bu programın, aradan beş 
yıl geçtikten sonra, Türkiye'ye getirdiği 
şartları hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye, 
1980 ekonomik şartlarına, çok daha derin
leşmiş boyutlarda yeniden dönmüştür. 

Bakınız, Türk ekonomisinin bugün
kü tablosuyla ilgili bazı temel ekonomi 
göstergeleri kısaca arz etmek istiyorum : 

Yüzde 100'leri zorlayan bir hipe.renf-
lansyon; 
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Dışarıdan kaynak transfer eden de
ğil, dışarıya kaynak transfer eden, dışarı
ya kaynak kanaması içinde olan bir Tür
kiye; her yıl, gayri safı millî hâsılasının net 
olarak yüzde 3'ünü dışarıya transfer eden 
bir Türkiye; 

20 trilyon lira civarında bir iç borç 
stoku; 45 milyar dolar civarında bir dış 
borç yükü ve Türkiye'de borç stabilizas-
yonunun gündeme gelmesi; özellikle iç 
borçlarda uygulama aşamasına gelmiştir; 

Sanayileşmesi duran bir ekonomi; 
Yüzde 85'e varan mevduat faizi ve 

yüzde 150'ye varan kredi faizi. 

Değerli milletvekilleri, düşününüz, 
Türk ekonomisi bir şaşkınlık içindedir, bir 
narkoz hali yaşıyor. Önümüzdeki yıl için, 
Hükümet diyor ki, mevduat faizleri 1 yıl 
vadeli yüzde 85'tir ve aynı Hükümet, önü
müzdeki yıl için enllasyon hedefini yüzde 
40 olarak belirliyor. Yani, Hükümet diyor 
ki, parasını 1 yıl vadeli olarak mevduata 
dönüştüren tasarruf sahibi yüzde 45 civa
rında bir pozitif faiz alacaktır... Böyle, yüz
de 45 pozitif faizi üreten bir ekonomi dün
yada görülmemiştir. Yüzde 45 pozitif fai
zi bir ekonominin üretmesi mümkün de
ğildir. Yani, Türk ekonomisi, mümkün ol
mayan dengeler üzerinde bir arayış içine 
girmiştir. 

Evet Sayın Bakan, yüzde 40 pozitif 
faiz; bunu mu vaat ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım lütfen; kürsüde konuşmak 
serbest Sayın Bakan. Lütfen... 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZAL (Malatya) — Ben bir şey 
demedim. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Hayır, karşılıklı konuşmuyoruz. 

BAŞKAN — Evet, devam edin, sü
reniz 5 dakika kalmıştır. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Toparlayacağım Sayın Başkan. 

Türk vatandaşları, Hükümetin 1989 
için önerdiği yüzde 40'hk enflasyon hede
fini ciddiye almak zorundadırlar. Sadece 
vatandaşlar değil, bütün ekonomik birim
ler; kamu kesimi, özel kesim bütün işlet
meler, bütün firmalar, bütün üreticiler, 
bütün tüketiciler, hesaplarını neye göre ya
pıyorlar?.. Koyduğunuz yüzde 40'lık enf
lasyon hedefine göre. Buna mukabil, mev
duat faizi yüzde 85 diyorsunuz; yani, 45 
puanlık pozitif faiz öneriyorsunuz. Bu po
zitif faizi hiçbir ekonominin üretmesi ka
bil değildir. Bu, ekonomi dışı, absürd bir 
hadisedir; saçmadır bu. 

Değerli milletvekilleri, Türk ekono
misi ciddi bir ekonomik istikrarsızlık için
dedir ve bu ekonomik istikrarsızlık bekle
yişi, çok büyük ölçüde bir enflasyon bek
lentisine dönüşmüştür. Dikkat ediniz, 
mevduat faizleri yüzde 85'te durmamış, 
onun üstüne çıkmış; bankalar daha yük
sek faiz veriyorlar. Niçin veriyorlar? Çün
kü, 1989 için bankaların enflasyon beklen
tisi son derece yüksek. 

Evet, tablodan size bir iki çizgi da
ha; iyiden iyiye çarpılan bir kaynak ve ge
lir dağılımı : Maaş ye ücretlilerin millî ge
lirden aldıkları pay yüzde 30'lardan yüz
de 15'lere gerilemiş. Tarımın millî gelir
den aldığı pay; aktif nüfusunun yüzde 
56'sı tarımda olan Türkiye'de, tarımın 
millî gelirden aldığı pay yüzde 15'lere gel
miş. 10 milyon insanın Batı standardın
da, 45 milyon insanın Hindistan standar
dında yaşadığı bir Türkiye ve -dün de bu 
kürsüden ifade etmeye çalıştık- 4,5 - 5 mil
yonluk bir açık işsizler ordusu... İşte 1988 
Türkiyesi. 

Değerli milletvekilleri, bugün bu ge
lişmelerden, bu politikaları Türkiye'ye 
empoze eden Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ve Dünya Bankası dahi şikâyet et
mekte ve endişelerini kendi raporlarına 
dahi yansıtmaktadırlar. Nitekim, son top-
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lantılarda, I M F ve Dünya Bankası yetki
lileri, Türkiye'deki enflasyonu en önemli 
sorun olarak gördüklerini açıkça ifade et
mişlerdir. 

Uluslararası Para Fonu, kalıplaşmış, 
standart politikaları, bütün üye ülkelere 
tavsiye etmektedir. Halbuki, bilindiği gi
bi, her ülkenin iktisadî, idarî, sosyal ve 
kültürel özellikleri birbirinden farklıdır. 
Nitekim, bakınız, Mısır, kendisine teklif 
edilen programı bu sebeple kabul etmiyor 
ve " I M F ' n i n bana teklif ettiği porgram, 
benim ülke şartlarıma uymaz. Ben bu 
programı uygularsam başarılı olamam. 
Bunun için, programı reddediyorum ve 
stand-by'a gitmiyorum" diyor. 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZAL (Malatya) — Biz de git
miyoruz. 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 
Biz de gitmiyoruz; ama, Hükümet, öyle 
ki üç gün önce serbest faiz politikasına ge
çiyor, ömrü 72 saat sürüyor, 73 üncü saa
te gitmiyor. Üç günden sonra yüzde 85'le 
sınırlıyor, tavan koyuyor. Tavan koyduğu 
zaman, orada serbest faiz politikası bitti, 
öldü, serbest faizden bahsedemezsiniz; 
çünkü, bankalar arasında rekabeti engel
lediniz. rekabetin olmadığı yerde serbes-
tiyetten bahsedilemez. Türkiye'de serbest 
faizin bu denemesinin ömrü sadece üç gün 
sürmüştür. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye bü
yük bir borç yükü altına sokulmuştur. 
Türkiye bugün bir "borçlandır ve yönet" 
stratejisiyle karşı karşıya gelmiştir. 1950 
sonrasında, Batı 'nın az gelişmiş ülkelere 
uyguladığı yeni sömürgecilik, 1970 sonra
sında daha rafine bir biçimde borçlandır
ma şekline dönüşmüştür. 

Değerli milletvekilleri, burada bir 

noktanın üzerinde hassasiyetle durmak is
tiyorum; biz dış borca karşı olmadık; an
cak, ülkenin ödeme gücünü aşan bir borç
lanmanın son derece sakıncalı olduğu gö
rüşündeyiz; biz, ödenebilir borçlanmadan 
yanayız. 

Değerli milletvekilleri, nitekim, I M F 
Başkanı Camdessus dahi, bakınız şöyle di
yor : "Sistem, giderek büyük bir ağırlı
ğın altında eziliyor; hem borçlu hem de 
alacaklı ülkelerde yorgunluk belirtileri gö
rülüyor." Böylece, 1970 sonrası dünya eko
nomik sisteminin bir çıkmaza girdiğini 
I M F Başkanı çok açıkyüreklilikle ifade 
ediyor. O itibarla, Türkiye'nin şartlarını 
dikkate alan yeni bir ekonomik model ka
çınılmaz hale gelmiştir. Türkiye, Ulusla
rarası Para Fonu ve Dünya Bankası ve tek
lifleri karşısında hassas ve dikkatli olmak 
zorundadır. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca şunu da 
ifade etmek istiyorum ki, Türkiye'nin bu
güne kadar aldığı krediler içerisinde en 
pahalı olanlar, uluslararası para piyasala
rından alınanlardır ve Hükümet giderek 
buna daha fazla başvuruyor, ikinci sıra
da en pahalı olanlar ise, Dünya bankasın
dan alman kredilerdir. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, konuş
manızı toparlayacak mısınız? 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 
Son cümle, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ede r im 
efendim. 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 
Dünya Bankasına katılma payımızı artı
rırken, bu gerçeği Yüce Meclisin dikkate 
almasında zaruret olduğu kanaatindeyim. 

İRFAN D E M İ R A L P (Samsun) — 
Sayın Başkan, bunlar çok önemli konu
lar... Sayın Bakan da bir şeyler öğrenirler 
herhalde. 
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BAŞKAN — Herkesin öğrenmeye ih
tiyacı vardır. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Türkiye, ne yazık ki, çok yakında, tavizli 
kredilere daha çok müracaat etmek zorun
da kalacaktır. Bu, Türkiye için gerçekten 
büyük şanssızlıktır. Artık, ANAP İktida
rının Türkiye'yi, kendi kendini destekle
yen bir kalkınmışlık ve çağdaşlık seviyesi
ne ulaştıramayacağı anlaşılmıştır. Türki
ye'nin yeni bir stand-by anlaşmasına mec
bur kalması, son sekiz yılın kaybedilmesi 
demek olacaktır. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclise derin 
saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
S H P Grubu adına, Sayın Tütüncü; 

buyurun efendim. 
Sürenize çok dikkat etmenizi rica 

edeyim; çünkü vaktimiz kalmamıştır. 

SHP G R U B U ADINA ENİS TÜ
T Ü N C Ü (Tekirdağ) — Gayret edeceğim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; Milletlerarası Para Fonu ile Mil
letlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilme
sine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubunun gö
rüşlerini dile getirmek için huzurunuzda 
bulunuyorum. Şahsım ve grubum adına 
hepinizi en derin saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye ile I M F ve Dünya Bankası ara
sındaki ilişkiler, gelişmekte olan ülkeler 
bakımından çok ilginç bir örnek oluştur
maktadır. Bu tasarı vesilesiyle, Türkiye'
de 1980'den bu yana takip edilen ekono
mik politikaların niteliği, benzer politika
ların uluslararası platformdaki tartışılma 
durumu ve ülkemizin dış borçlanma po-
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litikasmm gözden geçirilme gereği gibi üç 
temel konuda görüşlerimizi dile getirmek 
istiyoruz. 

Az önce dedim ki, Türkiye ile IMF 
ve Dünya Bankası arasındaki ilişkiler, ge
lişmekte olan ülkeler bakımından çok il
ginç bir örnek oluşturmaktadır. Neden çok 
ilginç bir örnek oluşturmaktadır? Şunun 
için : Hep biliyoruz ki, Türkiye 1930'lu 
yıllardan 1980 yılına gelinceye kadar, bir 
kalkınma politikasını, bir sanayileşme 
stratejisini iyi kötü uyguladı. Şunu kabul 
etmek mecburiyetindeyiz ki, bugün Tür
kiye'de sanayi adına ne varsa, hemen hep
si bu dönemde yaratıldı. Hatta, bugün dö
nen ihracat çarkları dahi büyük ölçüde -
hatta tamamına yakın- 1980 öncesi yara
tılmış olan bu sanayie dayanmaktadır. 

40 yıl süre ile içe dönük bir sanayi
leşme çabası içinde bulunan Türkiye, 
1980'den itibaren, ekonomisini, aniden, 
birdenbire dışa açmaya başladı. 

İç pazara yönelik bir sanayi yapısı
nın dış dünyaya açılması çok ciddi bir iş
tir. Uygulamaya geçmeden önce belirli ko
şulların yaratılması şarttır. Örneğin, ön
ce bu işin stratejisinin ortaya konması, 
sonra bu strateji çerçevesinde bir yapısal 
uyum planıyla ekonominin dışa açılma ça
balarına başlanması gerekir. 

Bu uyum programı çerçevesinde, ör
neğin, hangi sanayileri ne oranda koruya
cağımızı, hangi alanlarda yeni yatırımla
ra girmek zorunda olacağımızı, hangi sa
nayileri de gözden çıkarmamız gerektiği
ni bilir duruma gelecektik; böylece, kıt 
kaynaklarımızı en akılcı bir biçimde kul
lanmış olacaktık. Sıkıntısı az, sanayileşme
yi de sürdüren bir dışa açılma programı 
uygulanacaktı Türkiye'de, çünkü, hedef 
dışa açılma değildir, hedef ihracat değil
dir; hedef sanayileşme, hedef Türk insa
nını daha mutlu ve daha müreffeh hale ge
tirmektir. Dışa açılma bir strateji; ihracat, 
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döviz kazandırıcı mal ve hizmetlere yük-
lenilmesi, araç politikalardır. 

Değerli arkadaşlarım, işte, 1980'den 
sonra Sayın Özal bunları hiç düşünme
den, bu konuları hiç aklına getirmeden, 
gözü kapalı, el yordamıyla Türk ekonomi
sini dış dünyaya entegre etmeye başladı. 

Sayın milletvekilleri, işte, Türkiye'
nin, Dünya Bankası ve I M F ile ilişkilerde 
az gelişmiş ülkeler açısından ilginç bir ör
nek oluşturması olayı bu açıklamalarım
da yatmaktadır. 

Uzun yıllar içe dönük bir sanayileş
me politikası uygulayarak iyi kötü, güna-
hıyla sevabıyla belli bir sanayileşme dü
zeyi ve belli bir sanayi yapısı oluşturmuş 
bulunan Türkiye, I M F politikalarıyla bu 
kırk yıllık yapıyı gözü kapalı değiştirme
ye çalıştı. Oysa, biliyoruz ki, I M F politi
kaları, bir iki yıl gibi kısa dönemli olma 
niteliğindeki politikalardır. 

Bu arada bir şeyi anımsatmakta ya
rar görüyorum. Ben burada, 1980 önce
sindeki sanayileşme stratejisinin savunma
sını yapmıyorum, bir olayın altını çizme
ye çalışıyorum. Onu da yapacağız; ama 
geniş bir platformda, siyasî spekülasyon
lara neden olmayacak bir platformda bu
nun tartışmasını yapacağız. Şunu söyle
mek istiyorum : 1980 yılından sonra Tür
kiye'nin gündeminde birtakım olaylar tar
tışıldı; içe dönük sanayi, ekonominin dı
şa açılması, dış dünyaya entegrasyon, ve
saire, vesaire... 

Değerli arkadaşlarım, bunlar yeni ko
nular değildi. Burada, Üçüncü Beş Yıllık 
Planın hazırlıklarında bulunan arkadaş
larım var ve 1970'li yılların başını lütfen 
anımsayalım : O zaman Türkiye'de, aka
demik çevreler başta olmak üzere, konu
şulan konular, 1980'den sonra konuşulan 
konulardır. Ayrıntıya girmek istemiyorum. 
İşte Dördüncü Beş Yıllık Planın -Sayın 

Başkan, özellikle sayın bakanların, ekono
miye yön veren bakanların dikkatle izle
mesini ve dinlemesini rica ediyorum- gi
riş bölümünde bakınız ne denmiş : "Eko
nomide çok unsurlu dengeye dayanarak, 
daha geniş çerçevede, planlı biçimde dışa 
açılma şeklinde özetlenecek olan yeni dış 
ödeme gücünü artırma stratejisi..." 

Yani, şunu söylemek istiyorum : Her 
şey 1980'de başlamadı, her şey 1980'den 
sonra başlamadı. Neredeyse "Cumhur i 
yeti ben kurdum", neredeyse "Demokra
siye de ben geçtim" iddiaları yapılacak 
Türkiye'de. Yani, biraz ayıp oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, daha geçen 
hafta -yani bunlara girmek istemezdim 
ama- burada devlet bakanımız çıktı -yanlış 
mı duydum diye, gittim zabıtlara baktım, 
yanlış duymamışım- dedi ki, "Türkiye'yi 
15 inci Asırdan 20 nci Aşıra atlattık..." Pes 
yani! Değerli arkadaşlarım, yani, bu ka
dar olmaz. 

Neyse, ben asıl konuya dönmek isti
yorum. 24 Ocak 1980'de açıklanan eko
nomik istikrar paketi, kısa dönemli olma
sı gereken politikaları içeriyordu; ama bu 
ekonomik politika demeti 12 Eylül ile bir
likte süreklilik kazandı. Çok dile getiril
di; ama kısaca bir daha ben de söylemek 
istiyorum : 12 Eylülden sonra öyle bir or
tam yaratılmıştı ki, bu ortamda sendika 
yoktu, toplusözleşme yoktu, grev yoktu; 
memurlar, çiftçiler, esnaf ve sanatkârlar, 
hiçbiri sesini çıkaramıyordu; suskun pus-
kun, tepkisiz bir ortamda I M F reçetesi en 
yüksek dozda uygulandı; ama sonuç alı
namadı, alınması da mümkün değildi. Ni
çin sonuç alınması mümkün değildi? Çün
kü, Türkiye'nin -burası çok önemlidir Sa
yın başkan, değerli arkadaşlarım- kendi
ne özgü bir ekonomik yapısı ve bu ekono
mik yapıda kendine özgü piyasa kurum*ve 
kuralları, koşulları vardır. 
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Değerli milletvekilleri, konuyu biraz 
daha açmak istiyorum. Politikalar iki 
önemli olayı gözden kaçırmaktaydı. Birin
cisi, Türkiye ile, gelişmiş kapitalist ülke
ler arasında sanki pek farklılık yokmuş gi
bi işe girişildi. Gelişmiş piyasa ekonomi
lerinin kurum ve koşullarının ne olduğu 
hiç dikkate alınmaksızın, sanki Türkiye'
de de aynı kurumlar, koşullar varmış gibi 
hareket edildi. Aynı yanlışa şimdi tekrar 
düşülüyor; geleceğim. Para - kredi politi
kalarının ve yüksek faiz uygulamalarının 
otomatik sonuç vereceği beklenmişti. Oy
sa, Türkiye koşullarında, temeldeki sorun, 
üretim kapasitesinin yetersizliğidir, üretim 
kapasitesinin sınırlılığıdır, sanayileşme dü
zeyinin geri kalmışlığıdır. 

Değerli arkadaşlarım, toplumda yüz
de 2,5 nüfus artışının yarattığı bir talep 
vardır. Nüfus artışının dışında, tüketim 
yapısının değişmesinden kaynaklanan ayrı 
bir mal ve hizmet talebi vardır. Yine, 
Türkiye'de, ihracatın pompalanmasıyla 
ihracat artışlarının yarattığı munzam bir 
talep daha ortaya çıkmaktadır. Buna kar
şılık, ülkede tasarruf gücü düşüktür, yatı
rımlar uyarılamamaktadır, işsizlik yaygın
dır ve en önemli konu, bankacılık sektörü 
felçtir. Bankacılık sektöründe bir operas
yona gidilmediği takdirde, bankacılık sek
törü içinde bulunduğu bu darboğazdan 
kurtarılmadığı takdirde, uygulanacak 
para - kredi politikalarının sonuç verece
ğini düşünmek hayaldir. 

Değerli arkadaşlarım, hatta kapitalist 
ülkelerdeki birtakım kurum ve kurallar, 
daha doğrusu kurumlar Türkiye'de hiç 
yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, işte bu koşul
larda, önerilen para - kredi ve faiz politi
kalarının beklenen sonucu vermesi zaten 
bir mucizeydi; vermedi. 

Gözden kaçırılan ikinci nokta, gelir 
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dağılımının endişe verici boyutta bozuk ol
duğu ve bunalımdan çıkmak için gelir da
ğılımının da düzeltilmesinin gerekli oldu
ğunun bilinmemesi, ya da bilinmek isten
meyişidir. 

Bunları şunun için söylüyorum Sayın 
Başkan : 1984 yılından itibaren, Türkiye, 
politika uygulamalarındaki ağırlığı, IMF 
tipi politikalardan, Dünya Bankası ağır
lıklı politikalara kaydırmıştır. Türkiye, 
IMF 'n in önerdiği şekilde ya da I M F tipi 
kur politikalasınt -tabiî ki- yürütmek du
rumundaydı; çünkü, ihracat, sistemin 
odak noktası; ama kur politikası dışında, 
IMF'n in üzerinde titrediği denk bütçe ve 
sıkı para politikası gibi politikaları bırak
tı; 1985'ten itibaren, bütçe açığı, gevşeti
len para muslukları yanında, artan iç ve 
dış borçlanma çabaları ile bir enllasyonist 
büyüme politikasına geçti. Sonuç ne oldu? 
Gördük; enflasyon yüzde 80 - yüzde 
90'lara doğru gidiyor, Türk parasından 
hızlı bir kaçış, dövize hücum, iç ve dış borç 
gırtlağa kadar... Şimdi bunun da çıkar yol 
olmadığı görüldü; 1984'ten sonra uygula
nan bu ekonomi politikalarının da çıkar 
yol olmadığı görüldü, ağırlığı yine bu son 
alınan faiz kararları ile IMF politikaları
na doğru döndürmeye başladı Türkiye; 
ama, kendi koşullarını yine görmeden. Ya
ni, Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir 
yanlıştan birine, oradan da diğer bir baş
ka yanlışa geçiyor Türkiye. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
dünyada, IMF ve Dünya Bankası politi
kalarını kendi ülkeleri kişiliği ile yoğura
rak, kendi ülkesinin ulusal amaçları çer
çevesinde uygulayan ülkeler vardır. Lafı 
uzatmamak için örnek vermiyorum; ama 
bir de, bu politikaları olduğu gibi uygu-
lavanlar var; işte, Türkiye buna en somut, 
ama aynı zamanda en acı örnek. Ozal, 
sözkonusu politikaları, olduğu gibi uygu
layan kişidir. Daha doğrusu -açıkça söylü-
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yorum, inşallah tartışacağız daha geniş 
platformda- dışarıdan sürekli destek gör
mesi bunun içindir. Neden destek görmek
tedir? Çünkü Özal, I M F ve Dünya Ban
kası politikalarını olduğu gibi uygularken, 
aslında uluslararası kapitalizmin de çıkar
larına hizmet etmektedir. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Sivas) — 1980'den evvel nasıldı?.. 
Aynını uyguluyordunuz, beş kuruş para 
alamıyordunuz. 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, 
lütfen... 

ENİS T Ü T Ü N C Ü (Devamla) — 
Evet, I M F gerçeğini çok iyi algılamak 
gerekir. 

Sözünüz varsa, çıkarsınız buraya, ko
nuşursunuz, tartışırız. 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI
O Ğ L U (Sivas) — Çıkacaklar birazdan. 

ENİS T Ü T Ü N C Ü (Devamla) — 
I M F gerçeğini iyi. algılamak gerekir. Bu 
gerçek, gelişmiş kapitalist ülkelerin yaşa
ması için, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki 
refah ve mutluluk düzeyinin devam etti
rilmesi için, geri kalmışların fazla gelişti-
rilmemesi ya da kontrollü geliştirilmesi, 
güdümlü geliştirilmesi gerekir temeline 
oturmaktadır. Bu gerçek, budur. İşte, 
Türkiye bunun için, diğer az gelişmiş ül
kelere de örnek gösterilmektedir. Yapay dış 
destekle sistemin yaşatılmaya çalışılması
nın altında bu gerçek yatmaktadır. Tür
kiye, bu, kişiliksiz, ülke gerçeklerinden ko
puk politikalarla, sanayileşmeden vazgeç
miştir; Cumhuriyet dönemiyle başlayan 
sanayileşme kavgası tümüyle durmuştur; 
yatırımcı, girişimci ruhu tümüyle öl
müş tür . Türk iye - tekrar söylemek 
mecburiyetindeyim- kayıtsız şartsız, kişi
liksiz uygulanan IMF ve Dünya Bankası 
politikalarıyla, insan unsurunu geri plan
da tutan bir ticaret toplumu, kapitalist ül

kelerin bir pazarı olmak konumuna geti
rilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, zaman bizi 
haklı çıkaracak, aslında çıkardı; bizi şu an
da haksız görenler de daha sonra bizim 
haklılığımızı teslim edecekler. Şunun iyi 
bilinmesi gerekiyor : Kâğıt üstünde den
geler sağlayan I M F reçeteleriyle bir yere 
varılamayacağı artık iyice anlaşılmıştır. Bi
raz sonra size I M F Başkanının bir beya
nını sunacağım. 

Türk insanını, içine düşürüldüğü bu 
yoksulluk girdabında terk etmek, yani, yi
ne I M F politikalarında ısrar etmek, tek 
kelimeyle, insafsızlıktır. I M F ve Dünya 
Bankası arasında öyle bir mekanizma 
oluşturulmuştur ki... Bunu algılayalım lüt
fen. Bu mekanizmada, çarklar, sürekli ola
rak, az gelişmiş ülkeler aleyhine işle
mektedir. 

İşte, değerli arkadaşlarım, bunları al
gılamak, I M F ve Dünya Bankasıyla iliş
kileri yeni bir temele oturtmak gerek
mektedir. 

Türkiye'de ekonominin şu andaki 
manzarası, tek kelimeyle endişe verici du
rumda. Benden önce konuşan Doğru Yol 
Partisi sözcüsü arkadaşım bu konuda tek
nik ayrıntılara girdi. Ancak, doğrusu ken
dimi alamıyorum, bir iki rakam da ben 
söyleyeceğim : Son dört yılda yapılan dış 
borç miktarı 20 milyar dolar. Yanlışım var
sa Sayın Bakan düzeltirler. 1988'de öden
mesi gereken dış borç faiz ve anapara tu
tarı 7,2 milyar dolar. Bu meblağ, 1988 yı
lı ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını oluş
turuyor, daha doğrusu götürüyor. 1987 -
1988 Mayıs ayı itibariyle basılan banknot 
-para arzı demiyorum- miktarındaki ar
tış yüzde 48. 

Değerli arkadaşlarım, 1987 yılında 
9,3 trilyonluk iç borç ödemesi yapılmış, 
oysa aynı yıldaki vergi gelirleri 9 trilyon 
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73 milyar; yani 1987 yılında vergi gelirle
ri toplamından yüzde 2,7 daha fazla mik
tarda iç borç ödemesi yapılmış, Maliye 
Bakanlığının dağıttığı bugünkü Ekonomik 
Rapordan aldık bu rakamları. 

1987'den 1988 yılına devredilen iç 
borç miktarı, yaklaşık 17,5 trilyon. Enflas
yon belli, bütçe açığı belli, gelir dağıhmı 
endişe verici boyutlarda. Değerli arkadaş
larım, bu manzarada, Türkiye, uyguladı
ğı politikalarda ağırlığı, tekrar, I M F pa
tentli politikalara doğru kaydırmaya hazır
lanıyor. 

Sayın milletvekilleri, az önce belirt
tiğim gibi, I M F ve Dünya Bankası karı
şımlı ekonomik politikaların, gelişmekte 
olan ülkeler ile gelişmiş kapitalist ülkeler 
arasındaki mevcut uçurumu daha da de-
rinleştirdiği açıkça ortaya çıkmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü, süreniz 
dolmuştur. 

ENİS T Ü T Ü N C Ü (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Şu anda, dünyada birtakım gelişme
ler, birtakım tartışmalar var. Bunları, öy
le sanıyorum, bir bölümümüz gözden ka
çırmış olabilir. Örneğin, şu anda, dünya
da, IMF'n in yeniden örgütlenmesi tartış
maları yapılıyor; Uluslararası Para Fonu' 
( IMF) nun dört beş büyük ülkenin maşa
sı olma durumundan çıkarılması gereği 
tartışılıyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
yine bu çerçevede dünya para sisteminin 
yeniden oluşturulması öne sürülüyor 
dünyada. 

I M F politikalarına her yerde büyük 
tepki var, büyük tepkiler sergileniyor. İş
te, bu ayın başında, Avrupa'da -Berlin'de-
I M F politikalarına nasıl tepkiler kondu, 
gördük. 

Neden, niçin I M F politikalarına, 
I M F Kurumuna tepkiler gösterilmektedir? 
Tepkilerin nedeni, IMF'nin , özellikle az 

gelişmiş ülkelerin kalkınmalarına yardımcı 
olmayışı ve az gelişmiş ülkeleri daha bü
yük bir darboğaza söküşüdür. Türkiye bu 
gelişmeler karşısında kayıtsız kalamaz ve 
kalmamalıdır değerli arkadaşlarım; söyle
mek istediğimiz budur. 

Neden kayıtsız kalmamalıdır? Çün
kü, sözkonusu gelişmeler karşısında, 
Türkiye'nin, kendi lehine kullanması ge
reken oldukça şanslı bir ortam doğmak
tadır dünyada. 

Bakınız I M F Başkanı ne diyor : 
"Üçüncü dünyanın dış borç sorununun 
çözümü için daha radikal önlemler şart. 
Mevcut sistem yoruldu; hem borçlu, hem 
alacaklı ülkelerde, sistemin işleyişi bakı
mından, yorgunluk belirtileri gözlenme
ye başladı; alacaklı bankaların bazı ülke
lerin borçlarını silmesi zamanı da geldi.'' 
Değerli arkadaşlarım, bunlar, I M F Baş
kanının yapmış olduğu basın toplantısın
dan almış olduğum sözleri. 

İşte, Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; I M F politikalarında radikal deği
şiklik tartışmaları, borçların ödenmesi için 
değişik yöntem önerileri ve boçların bir 
bölümünün silinmesi gibi konular, Tür
kiye'nin geleceğini yakından ilgilendir
mektedir. Türkiye, öncelikle, ama öncelik
le kendi çıkarını önplanda tutarak, bu or
tamda, borç ödeme ve borçlanma strate
jisini tekrar gözden geçirmek ve gerekirse 
-ki, gerektiğine inanıyorum- değiştirmek 
mecburiyetindedir. 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü, benim 
durumumu da gözden geçirin lütfen... 

ENİS T Ü T Ü N C Ü (Devamla) — 
Son c ü m l e m i söy lüyorum Sayın 
Başkanım. 

Türkiye aynı zamanda, I M F ve Dün
ya Bankası başta olmak üzere, uluslara
rası tüm fınans kurumlarıyla, kuruluşla
rıyla ilişkilerini tekrar gözden geçirmeli ve 
dünyada değişen bu durumdan kendi 

— 49 — 
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lehine birtakım paylar çıkarmak çabası 
içinde bulunmalıdır ve elde edeceği avan
tajlarla, ülkemiz, derhal, durdurulmuş 
olan sanayileşme hamlesini tekrar nasıl 
başlatabilirim hesabı - kitabı içine gir
melidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşların; 
görüşülmekte olan yasa tasarısı üzerinde 
grubumun görüşlerini size sundum ve eli
mizden geldiğince de bu konuda katkıda 
bulunmaya çalıştık. 

Sözlerimi bitirirken, hepinizi, en de
rin saygıyla selamlarım. 

Sağolun. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sa
yın Yusuf Bozkurt Özal; buyurun efen
dini. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Efendim, çalışma süremizin dolma
sına 15 dakika kalmıştır. Halen görüşmek
te olduğumuz tasarı da tek maddelik bir 
tasarıdır. Bu itibarla, bu tasarı ile ilgili gö
rüşmeler bitinceye kadar -tabiatıyla açık 
oylaması da dahildir bu görüşmelere- sü
renin uzatılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır. 
Lütfen, mümkün olduğu kadar kısa ve öz 
konuşmanızı rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; görüşülen ka
nun tasarısının mevzuu, Dünya Bankası
na, sermaye artışı vesilesiyle olan payımı
zın artırılmasıyla ilgilidir. Zannediyorum 
burada bir yanlış anlama var; bu kanun 
tasarısında IMF sözkonusu değildir, sade
ce Dünya Bankası sözkonusudur; bir ke
re bu düzeltmeyi yapmak istiyorum. Çün
kü, son konuşan arkadaşımız, bilhassa 
uzun çapta IMF konusuna değindi. Şu 
bahsettiğimiz mesele, IMF ile hiçbir şe
kilde ilgili değildir. 
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Birçok şeyler söylendi. Ne için söy
lendiğine bakıyorum : Kaç paralık katkı
mız olacak? Efendim, 11 718 483,9 dolar 
ödeme yapacağız bunun 1 171 848,39 do
larlık bölümü döviz, mütebakisi de Türk 
Lirası olacak. Bütün konuştuğumuz bu." 

Ben şahsen bu konuşmalarda, diler
dim ki, böyle bir sermaye katkısında bu
lunduğumuz bu bankanın bize ne gibi fay
daları oluyor, onlar sorulsun, onlar konu
şulsun. "Para yatırıyoruz, ne kadar para 
alıyoruz, bize ne gibi katkıda bulunuyor
lar, faydaları oluyor mu, olmuyor mu, ser
maye artırımına katılalım mı, katılmaya
lım mı?.." Hayır, bunların hiçbirisi dile ge
tirilmedi burada; ama komisyonda bu gö
rüşmeler oldu tahmin ediyorum. 

Burada, daha ziyade Türkiye'nin ge* 
nel ekonomik politikası eleştirildi; faiz po
litikasından tutun da, sanayileşme politi
kasına kadar birçok meseleler ortaya atıl
dı; "Türkiye'nin dış borç konusunda sı
kıntıda olduğu "söylendi. Ben, biran için 
zannettim ki, tarih 1988 değil, 1980 Türki-
yesinde yaşıyoruz... (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — 
Bırak Allahaşkına şu 1980 Türkiyesini! 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Zannettim 
ki gerçekten Türkiye iflas etmiş, borçları
nı ödeyemiyor. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sayenizde o duruma geldi. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Ve bu sözü 
söyleyen arkadaşlarımız, Türkiye'yi bu 
duruma getiren, iflas ettiren, paraları öde
yemeyen duruma getiren bir partinin de
vamı olduğunu söylüyorlar. (DYP sırala
rından gürültüler) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Muhterem biraderinizle beraber Türki
ye'yi bu hale getirdiniz. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi bakı
nız, biz, IMF ile en son anlaşmamızı 1984 
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senesinde yaptık. Bana demin oradan bir 
arkadaşımız, "dinleyin de öğrenin" diyor, 
siz öğrenin. 1985'ten bu yana (1985 dahil) 
I M F ile bir anlaşmamız olmadı. 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Sivas) — Haberleri yok. 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZAL (Devamla) — Birinci Özal 
Hükümeti geldikten sonra, 1984'te bir an
laşma yapılmıştır; 1985, 1986, 1987, 1988, 
IMF ile biz stand-by anlaşması yapmadık; 
bir. 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Zonguldak) 
— İmzalayan sayın bakan orada oturuyor. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, karşılık
lı konuşmayalım lütfen. Siz konuştunuz, 
sükûnetle dinlendi, şimdi Sayın Bakanda 
sıra. 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi ben de 
konuşacağım. 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Zonguldak) 
— Sinirlendiriyor efendim. 

BAŞKAN — Hayır! Lütfen... Ol
maz! Dinlemesini bilmiyorsan... 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZAL (Devamla) — Ondan son
ra burada, Türkiye'nin meselelerine par
mak basamayan, Türkiye'yi 1980'de ifla
sa götüren arkadaşlar çıktı, dünya ekono
mi politikası hakkında konuşmaya başladı. 

İBRAHİM G Ü R D A L (İsparta) — 
Şimdi biz bu lafa hiçbir şey söylemeyelim 
mi, insaf demeyelim mi? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen, 
mümkün olduğu kadar konuya sadık 
kalın. 

lan bozmaya hiçbirimizin hakkı yok. Çok 
rica ediyorum... 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Sivas) — Cevap vermesin mi, Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Hayır, versin de, daha 
nazik bir üslupla verebilir; onu kaste
diyorum. 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Sivas) — Efendim, Sayın Bakan 
sükûnetle dinledi; cevap versin. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Taş-
çıoğlu... 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, Türkiye'nin dış borçları konusunda 
birtakım desteksiz laflar atılıyor; bunlar 
ciddî meselelerdir. 

A H M E T N E İ D İ M (Sakarya) — 
Doğrusunu söylesin. 

BAŞKAN — Efendim, ben, bu ko
nuda cevap verilmesin demiyorum, yan
lış anlaşılmasın. 

D E V L E T BAKANI Y U S U F BOZ-
K U R T ÖZAL (Devamla) — Bu konuda 
desteksiz atış yapıyorlar. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
D U R M U Ş FİKRİ SAĞLAR (İçel) 

— Hep yalan söylüyor. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
D U R M U Ş F İK R İ SAĞLAR (İçel) 

— Neye inanacağımızı şaşırdık. 
BAŞKAN — Arkadaşınız güzel ko

nuşuyor, dinleyelim. 
D U R M U Ş F İK R İ SAĞLAR (İçel) 

— Hangi arkadaş?.. 
BAŞKAN — Evet efendim, devam 

edin. 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZAL (Devamla) — Şimdi, ba
kınız, ödediğimiz borçlar : 1986 senesini 
alıyorum -1987 ve 1988'i de verebilirim-
t ü m ödenen borç la r ımız ın o sene 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZAL (Devamla) — Sadık kalı
yorum efendim; söylenenlere cevap ve
riyorum. 

BAŞKAN — Burada gayet nezih bir ha
va içinde devam ediyor müzakereler; bun-

— 51 
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yüzde 56,53'ü, faizleriyle birlikte 1980!den 
önce alman borçlara aittir. Yüzde 22,33'ü 
1981 - 1983 döneminde alının borçlara ait
tir. Yüzde 21,12'si ise; yani beşte birinden 
biraz fazlası da bizim dönemimize aittir. 
Bu, 1986'da ödenen borç ve faizleri. 

1987'yi de vereyim : 1987 senesinde 
ödenen tüm borçların yüzde 46,51'i, 
1980'den önce alınan borçlara aittir, yüz
de 23,07'si, 1981 - 1983 döneminde alınan 
borçlara aittir. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Si
zin yaptığınız borçları kim ödeyecek?.. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — 1984 - 1987 
dönemi ise, yüzde 30,41'dir. 

Gördüğünüz gibi, bizim ödediğimiz 
borçların büyük bir kısmı -anapara ve 
faiz- 1980 öncesi borçlarından ileri gel
mektedir hâlâ. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sizin 
yaptığınız borçları da biz ödeyeceğiz in
şallah. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşı
lıklı konuşmayalım. Çok rica ediyorum 
değerli arkadaşlarım... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Bizim yap
tığımız borçları inşallan gene biz ödeye
ceğiz 1990 - 2000 senelerinde; size nasip 
olmaz, merak etmeyin... (ANAP sıraların
dan "Aldın mı cevabını?" sesleri, alkışlar) 

"Türkiye'nin borçları ne kadar
mış?.." 

Efendim, Türkiye'nin, 1987 yılı so
nu itibariyle, askerî borçlar hariç... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
50 milyar dolar... (DYP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika... Lütfen... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Biraz sabır

lı olursanız, onları da ilave ederiz. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika, müsaade 
buyurun... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Merak etme
yin, onları da ilave ederiz. 

38,3 milyar dolar. Bu, 1987 sonu iti
bariyle. Biz bu rakamı geçen sefer bu 
Mecliste konuştuğumuzda, dış borçlar ko
nusunda araştırma önergeleri verilmişti; 
"Efendim, şöyle arttı, böyle arttı; geçen 
sene şu idi, bu sene bu oldu; 1980'de şöy
le idi, şimdi böyle oldu..." şeklinde birçok 
laflar ileri sürüldü. O zaman, bu borçla
rın artışının önemli bir sebebi, bu borç
lar dolar olarak ifade ediliyor, bizim borç
larımızın önemli bir kısmı diğer paralar 
cinsindendir; Alman Markı vardır, Japon 
Yeni vardır, İgiliz Sterlini vardır ve 31 Ara
lık 1987 tarihindeki kurlar ne ise, bu pa
ralar, bu borçlar o kurlarla dolara çevrilir 
ve bizim toplam borç stokumuz ortaya çı
kar. Artışın önemli bir sebebi de, doların 
büyük ölçüde değer kaybedişi demiştim. 
Biz bunların hesabını yaptık. 1987 sonun
da 38 milyar dolara gelen bu borçların, 
aşağı yukarı 10 milyar dolan kur farkın
dan ileri geliyor. 

Şimdi, bu sözlerimi daha iyi belirle
mek için bir başka rakam vereceğim size. 
Borçlarımız ne oldu 1988 senesinin 30 Ha
ziranında? Tabiî, "Çok artması lazım" di
yeceksiniz. Bu sefer kur lehimize çalıştı; 
Dolar diğer paralara karşı değer kazandı. 
bu arada yeni borç almış olmamıza rağ
men, bakınız aynı borç rakamı 37,4 mil
yara düştü. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Yanlış söylüyorsun. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Size, bu gi
bi durumlarda hesapların iyi yapılması, 
uluorta konuşulmaması gerektiği konu
sunda fikrimi söylüyorum. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) — O za
man, sizin konuşmamanız lazım. 

BAŞKAN — Sayın Topçu!.. 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Devamla) — Devletimi
zin, milletimizin borcu ciddî bir konudur. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Bakan uluorta konuşuyor. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Rakamları 
söylüyorum. Böyle, 50 milyar, 45 milyar... 
(DYP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Olmaz! 
Bilmiyor... 

BAŞKAN — Bu bir toplama çıkar
ma meselesi canım, siz de yapabilirsiniz. 
Lütfen... Çok rica ediyorum... (DYP sıra
larından gürültüler) 

Lütfen... Böyle, laf atma ile bir yere 
varılmaz; herkesin sükûnetle dinlemesi 
lazım. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Ertü-
zün dedi ki... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bilme
diğini öğrensin. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, Sa
yın Topçu... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Ertü-
zün dedi ki, "Çok ağır borç yükü altında 
olan bazı ülkelerin borçlarının bir doları 
şimdi 45 sente indi piyasalarda. Daha dü
şük rakamlarda bulunanlar da var. Türk 
Lirasının acaba piyasadaki değeri nedir?" 
Ben de, dakik olsun diye, doğru olsun di
ye bugünkü değeri size söyleyeyim : 
Dresdner Bankın monitörden bize verdi
ği rakamlara göre, 1 Türk Lirası borcun 
değeri 97,55 sent. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Dolar yani, dolar demek istiyorsunuz. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, 
100 dolarlık borç 97,55 dolar. Daha açık 
izahat istiyor musunuz? Bu demektir ki, 
Türkiye, borcunu iyi ödeyen bir ülkedir. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Yanlış söylüyor Bakan. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Yan
lış olduğunu şu kürsüden ifade edeceksi
niz, oradan değil. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Doğru değil. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün konuş
tu, Sayın Tütüncü de konuştu; Sayın ba
kan cevap vermesin mi? Bu anlayışı gös-
teremiyorsak, biz niçin bu çatı altındayız? 

Devam edin efendim. 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, ta
biî bunları hazmetmek zordun Yani, "Na
sıl oluyor da..." diyorlar. (DYP sıraların
dan gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yanlış 
cevap veriyor, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, dört saat
ten beri burada dikkatle sizi takip ediyo
rum; çok rica ediyorum... Biz de insanız, 
olmaz öyle şey! Lütfen!.. 

Devam edin efendim. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 

Biz de insanız; adam damarımıza 
basıyor... 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Yine aynı şe
kilde, yüzde 100' lük hiperenflasyondan 
bahsediyor. Efendim, biz daha yüzde 
100'e gelmedik; estağfurullah. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — 
Yüzde 99... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Ama, yüz
de 100'e ne zaman gelindi, söyleyeyim : 
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1979 Şubatı ile 1980 Şubatı arasında, top
tan eşya fiyat indekslerine göre enflasyon 
yüzde 133,2'dir. 

T E V F İ K E R T Ü Z Ü N (Zonguldak) 
— 30 hedef koyuyor; 80 olmuş. Ayıp 
yahu... 

BAŞKAN — Lütfen efendim...Siz de 
çıkar cevap verirsiniz. Lütfen... 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZAL (devamla) — Yüzde 
133,2'dir. 

Şimdi efendim, bu lafları konuşur
ken, insan ilk önce kendi icraatına bakar, 
ondan sonra kalkar tenkit eder. Şimdi... 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Siz Me-
rihten mi geldiniz? 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZAL (Devamla) — Biz vatanda
şın içinden geldik. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, size hiç 
yakıştıramıyorum. Çok rica ederim... 
Lütfen... 

Devam edin Sayın Bakan. 
D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-

K U R T ÖZAL (Devamla) — Biz vatanda
şın içinden geldik, herhangi bir yerden 
topla atılmadık buraya. Sayın Topçu, biz 
herhangi bir yei'den topla atılmadık 
buraya. 

İ B R A H İ M G Ü R D A L (İsparta) — 
Anlatılanlar, atıldığınıza benziyor da... 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZAL (Devamla) — Şimdi, hem 
diyorlar ki, "borçlar artıyor" hem de di
yorlar ki, "dışarıya net kaynak transferi 
yapılıyor." Bir kere, bunlar çelişkili laflar. 
Hem net kaynak transferi yapacağım hem 
de borcum artacak?!. 

T E V F İ K E R T Ü Z Ü N (Zonguldak) 
— Yapılıyor tabiî; yıllık borca bakın. Bil
miyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, konuş
ma yeri burasıdır. Çok rica ediyorum, ora
dan laf atmayın. Size burada müsamaha 
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ettim, enine boyuna konuştunuz, aynı ol
gunluğu göstermek zorundasınız. 

İBRAHİM G Ü R D A L (İsparta) — 
Artık, Özallar ANAP'lıları da kandı-
ramıyor. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum... 
Hayır!.. Öyle, laf atmayla bir yere vara
mazsınız. 

Evet, devam edin efendim. 
D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Devamla) — İç borcumuz 
ne kadar? İç borcumuzu da söyleyeyim : 

1987 yılı sonu; tahvil 2 trjlyon 400, 
bono 1 tirlyon 923, kısa vadeli avanslar 1 
tirlyon 400; toplam, 5 trilyon 737 milyar. 

1988 sonu itibariyle -yani şu andaki 
tahmini söyleyeyim- bu rakam, toplam 9 
trilyon. Yani öyle 20 trilyon gibi bir rakam 
değil; onu da söyleyeyim. (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

Efendim, siz konsolide edilmiş borç
ları da oturup her şeye ekliyorsunuz; kon
solide edilmiş, bitmiş artık. 

T E V F İ K E R T Ü Z Ü N (Zonguldak) 
— olur mu öyle şey? 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZAL (Devamla) — Konsolide 
edilmiş, bitmiş. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Han
giniz doğru söylüyorsunuz; Maliye Baka
nı mı, siz mi? 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Bu sabah söyledi. 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZAL (Devamla) — Yalnız, ra
kamları dikkatli tefsir etmek lazım. Yani, 
borç derken, fiilen ödenecek borçtan bah
sediyorum. (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım lütfen. 

V E L İ AKSOY (İzmir) — Yalan 
söylüyor! 

BAŞKAN — Hayır efendim! Bunları 
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söylemenin yeri bu kürsüdür arkadaşlar, 
oradan laf atan arkadaşlarımızın demok
rasi anlayışını kavrayamıyorum; 

Sayın Bakan, süreniz bitmek üzere
dir, lütfen toparlayın. 

D E V L E T BAKANI Y U S U F BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, kusura bakmayın, ben çok durdurul
dum, söylemem mümkün olmadı. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Anlıyorum, anlıyorum 
efendim. 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZAL (Devamla) — Söyleyecek 
başka şeylerim var, kusura bakmayın; ya
ni, ben 20 dakika konuşmadım. 

İsterseniz bir iki kelime söyleyeyim : 
Yalnız, iki konuşmacı arkadaşı dikkatle 
dinledim, dikkatimi çeken husus, ikisinin 
son derece tutarlı ve birbirini tamamlayı
cı bir konuşma yaptığıdır; kendilerini teb
rik ederim; fevkalade yakın politikalar iz
liyorlar. (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Hepsi güzel de, arka
daşlar dinlemesini bilmiyorlar. (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

C E M A L ALIŞAN (Samsun) — Ni
ye bilmiyoruz?.. 

BAŞKAN — Efendim, değerli arka
daşlarım, eğer böyle devam ederseniz, bir
leşime bir süre ara vermek zorundayım. 
Çok açık ifade ediyorum, burada,herke-
sin asgarî ölçüde uyması gereken bir ku
ral var, o da şu kürsüde konuşanı dinle
mek. Bu, en basit nezaket kuralı ve aynı 
zamanda demokrasinin gereği; ama, eğer 
buradaki arkadaşımızın ya da bir sayın 
bakanın konuşmasını beğenmiyorsanız, 
yanlış buluyorsanız.size uygun bulmuyor
sanız buna cevap verme imkânınız var; 
ama, bu kürsüden. Arkadaşlar, çok rica 
ediyorum, lütfen, Sayın Bakanın sözünü 
kesmeyelim; biz de yorulduk, işimizi biti
relim. 

Teşekkür ederim. 

Devam edin efendim. 
D E V L E T BAKANI Y U S U F BOZ-

KURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, milletvekili arkadaşlar konuşurken 
ben sükûnetle dinledim ve buraya geldim 
cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Efendim sizin için bir 
şey söylemedim. 

D E V L E T BAKANI Y U S U F BOZ-
K U R T ÖZAL (Devamla) — Ama, bazı 
laflarımız acıtabilir. Dost, acı da olsa ba
zı acı hakikati söylemek zorundadır. 

"Dünya Bankasının kredileri ikinci 
en pahalı kredidir" dendi. "Birincisi ti-
cerî bankalardan alman, ticarî piyasadan 
alman krediler, ikincisi de Dünya Banka
sının kredileridir" dendi. Bu fevkalade 
yanlıştır. Bu işi bilen kişiler bunun böyle 
olmadığını, Dünya Bankasının... 

M. K E M A L D U D U O Ğ L U (Hatay) 
— Ağabeyin bilseydi, almazdı. 

D E V L E T BAKANI Y U S U F BOZ-
K U R T ÖZAL (Devamla) — efendim, 
dinleyin lütfen. Lütfen dinleyin. Bakın 
ben size bilgi veriyorum, bir şey söylemi
yorum. (Gürültüler) 

Dünya Bankasının beynelmilel para 
piyasalarındaki kredi itibarı AAA'dır; fev
kalade ucuz para toplar ve kendi maliyeti 
de buna yarım puan eklemekle elde edi
lir. Mesela son kredi faizleri yüzde 
7,52'dir; liborla kıyas ederseniz, bir kere, 
liborun çok altındadır. Ayrıca, onyedi yıl
lık, ödemesiz dönemi beş seneyi bulan kre
dileri vardır, dünya Bankası kredileri, do
layısıyla, ucuz ve uzun vadeli kredilerden 
sayılır; ama, ülkelerin ikili olarak verdiği 
çok özel krediler vardıı. Bunlar, kendi 
mallarını satmak için özel kredilerdir ve 
diğerleri kadar ucuz değildir; onu kabul 
ediyorum; ama, bugün beynelmilel piya
salarda elde edilebilecek en ucuz krediler 
arasındadır. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Karşı
lığında bir sürü ödün veriyoruz. 
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D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZ AL (Devamla) — "Dış borca 
karşı değiliz, ödenebilir borca karşı 
değiliz" dendi. Bizim bugünkü borcumuz 
ödeniyor. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Dış 
borçların tamamını söylemediniz. 

D E V L E T BAKANI Y U S U F BOZ-
K U R T ÖZAL (Devamla) — Aslında, bi
raz önce sözlerimin başında da ifade etti
ğim gibi, önemli bir bölümü 1980 yılı ön
cesi dönemlere ait olan bu borçlar, bizim 
tarafımızdan gayet güzel bir şekilde öden
diği için, piyasalarda, 100 dolar olan bor
cumuz 97,55 dolara satılabiliyor. Fevka
lade yüksek bir değerdir; Türkiye'nin kre
di itibarı buradadır. 

Zaten, Türkiye, eğer bugün beynel
milel piyasalardan borç alabiliyorsa, bu, 
Türkiye'nin itibarının yüksek oluğunu 
gösterir ve borçlarının zamanında öden
mesinden dolayıdır. 

Türkiye' nin sanayileşemediğinden, 
sanayie yatırım yapılmadığından bahsedil
di. Ben bunlara kısaca değinmek istiyo
rum : Bunlar da yanlıştır. Bu konuda za
ten, araştırma önergeleri ve verildi, açık
lamalar yapıldı. Bugün, Türkiye'nin ih
racatının yüzde 80'i sanayi ürünü haline 
gelmiştir. (DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM G Ü R D A L (İsparta) — 
Hangi sanayi? 

D E V L E T BAKANI Y U S U F BOZ-
K U R T ÖZAL (Devamla) — "Türkiye ' 
nin dışarıya açılma politikası bir araçtır, 
esas politika sanayileşmedir" dendi. Bizim 
esas politikamız Türkiye'yi modern eko
nomik sistemlere getirmektir. Eğer, Ortak 
Pazara Müracaat etmişsek Ve bu Ortak 
Pazar 1990 senesinde sermaye hareketle
rini tamamen serbest bırakacaksa, 1992 yı
lında da tek piyasa olacaksa, yarın bize, 
buyurun gelin dedikleri zaman, hazırlıklı 

olmamız ve ekonomik düzenimizin orada
ki düzenlerle rekabet edecek şekilde olması 
lazımdır. 

Serbest kura geçmişizdir; çok önem
li bir karardır. Arkasından, serbest faiz uy
gulamasına geçmişizdir. Bu ilk günlerde
ki uygulamalarda değişik meseleler olabi
lir; ama, sistemin adını koymuşuzdur, baş-
latmtşızdır, belirli bir zaman içerisinde de 
yerine oturacaktır. Buna da emin olmak 
lazım. 

M E H M E T K O R K M A Z (Kütahya) 
— Ne zaman? 

BAŞKAN — Sabrederseniz gö
rürsünüz. 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZAL (Devamla) — Benim da
ha önceki konuşmalarımla ilgili olarak 
şöyle bir laf söylendi: "Efendim, memle
keti 15 inci Yüzyıldan, 20 nci Yüzyıla ge
tirdik; bu büyük bir iddia" dendi. Efen
dim, ben bu konuyu söylerken birçok köy
lerimizden bahsetmiştim, elektriksiz köy
lerden bahsetmiştim, burada yaşayan in
sanların elektriksiz bir dünyada yaşadık
larından bahsetmiştim; bunlar gerçekler
dir. Siz de seçimlere gittiniz, siz de bu in
sanları gördünüz. Bunlar bizim kendi in
sanlarımız. Herhalde, bu insanlara, o 
elektriksiz köylerde, 20 nci Asırda yaşıyor-
dur diyemezsiniz... 

İRFAN D E M İR ALP (Samsun) — 
Yalan beyanda bulunuyorsunuz, yalan. 

BAŞKAN — Size hiç yakıştıramıyo
rum sayın hemşerim, hiç yakıştıramıyo
rum size. 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZAL (Devamla) — Biz oralara 
elektrik getirdiğimiz gibi, renkli televizyon 
da getiriyoruz. 

BAŞKAN — Bugün, çok aşırı dere
cede, sık sık, buradaki hatibe söz attınız. 
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İRFAN DEMIRALP (Samsun) — 
Gerçeklerden bahsetmiyor efendim. Yü
ce Türk Milletini yanıltmasın efendim. 

BAŞKAN — Size hiç yakıştıramıyo
rum. Çok rica ediyorum... Lütfen... din
lemesini öğrenmenizi bilhassa rica 
ediyorum. 

Devam edin ve toparlayın Sayın Ba
kan, süreniz dolmuştur. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkan. 

Sözlerimin başında belirttiğim gibi, 
konu, basit bir konudur; Dünya Bankası
nın artan sermayesine iştirakimiz mesele
sidir. Buraya yatıracağımız para büyük bir 
para değildir. Esas itibariyle konuşulma
sı gereken husus, buraya yatırdığımız pa
raların bize neler getirdiğidir. Benim ka
naatim, .bizim, Dünya Bankasından bü
yük ölçüde istifade ettiğimiz yönündedir. 
Yılda yaklaşık 1 milyar dolann üzerinde 
kredi kullanmaktayız. Bizim için önemli 
bir kuruluştur ve ben sözlerimi burada bu 
şekilde bağlarken, şunları da söylemek is
tiyorum : 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Sa
yın Bakan, dış borçların tamamını söyle-
mediniz. 

BAŞKAN — Sorarsınız bir soru, ce
vap alırsınız Sayın Kurt. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Uzatıyorsu
nuz, beni de tahrik ediyorsunuz. 

Şimdi bakın, bu sözden dolayı bir şey 
söyleyeceğim. Demin, şu konu IMF ile il
gili değildir dedim ve bu konuya da de
ğinmeyecektim; ama, bazı arkadaşlarımız 
çıktılar, IMF'ye karşı muazzam tenkitler
de bulundular. Ben IMF'nin savunucusu 
değilim; ama, şuna dikkat ettim; niye 
IMF'ye bu kadar kızıyorlar? Kendi ken
dime düşündüm, sonra dedim ki, yaa, 

1980 öncesi, Türkiye iflas eşiğine geldiğin
de IMF gelip bunları sıkmıştı, demek ki 
IMF'ye karşı bu nefret hissi buradan 
geliyor. 

BAŞKAN —Sayın Bakan, toparla-. 
ym efendim. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Demek ki 
1977, 1978, 1979, 1980 senelerinde Tür
kiye'yi böyle sıkıntılı durumlara sürükle
diğiniz zamanlarda, IMF sizin karşınıza 
gelip, bir sürü sıkıntı çıkarttı; elbette... 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Şimdi hiç sıkıntımız yok, çok rahatız!.. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Biz, IMF üe 
1984'ten -en son yaptığımız anlaşma 1984 
tarihlidir- beri anlaşma yapmıyoruz. Siz 
IMF ile karşı karşıya geldiniz, baş edeme
diniz, onun için kızıyorsunuz. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Vatandaşın içinden geliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bitirin 
lütfen. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Değerli mil
letvekili arkadaşlarım, şimdi, bu mesele, 
bahsettiğim gibi, sadece bir sermaye artı
şı meselesidir, beynelmilel bir anlaşmadır. 

Beni sabırla dinlediğiniz için -
bilhassa sabırla dinleyenlere- sonsuz şük
ranlarımı arz ediyorum; sağolun, varolun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Dış 

borçların tamamını rica ediyoruz Sayın 
Bakan. Söylemeden inmeyiniz lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tü
mü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

— 57 — 
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ALÂETTİN K U R T (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakan dış borçlan söy
lemedi. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Saym 
Kurt dış borçlan merak ediyor; müsait bir 
zamanınızda, lütfen, kendilerine bilgi 
veriniz. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlera
rası İmar ve Kalkınma Bankasına Ka
tılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesi
ne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

M A D D E 1. — 5016 sayılı Milletle
rarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hü
kümete Yetki Verilmesine Dair Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

" b ) Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankası için 890.165.665 ABD Doları 
karşılığını," 

"Bakanlar Kurulu bu miktarları ge
rektiğinde, üç katma kadar artırmaya yet
kilidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Saym Ertüzün konuşacak. 

BAŞKAN — Grup adına, Saym Er
tüzün; buyurun. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Ertüzün, süreniz 10 dakikadır, 
bir dakika dahi aşamazsınız, şimdiden, 
özellikle söylüyorum; çünkü, yoruldum ar
kadaşlar, herkes haklara saygılı olmak zo
rundadır. 

DYP G R U B U ADINA TEVFİK 
E R T Ü Z Ü N (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, çok teşekkür ederim; bu ilerlemiş sa
atte Yüce Meclisi daha fazla tutmak... 

BAŞKAN — Bir de, arkadaşlarım, 
maalesef, benim iyiniyetimi zaman zaman 
suiistimal ettiler, buna bundan sonra mü
samaha etmeyeceğim. 

Buyurun efendim. 
TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 

Sayın Başkan, çok kısa keseceğim, belki 
10 dakika da olmayacak. Aslında, tabiî bu 
konuda çok uzun müddet konuşmak 
mümkün; ama, zaman ilerledi. 

Değerli milletvekilleri, şimdi bu önü
nüze gelen kanun tasarısıyla, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin, Dünya bankası
na, yani tam ismiyle Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına olan taahhüdü, 
499 549 535 dolardan -3 238 hisseye teka
bül etmek üzere- 890 165 665 dolara çı
kartılıyor. Saym Bakan biraz önce bura
da bir 11 milyon dolardan bahsettiler; bu 
iki rakam arasındaki fark 400 milyon do
lara yakın. 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZAL (Malatya) — İkisi aynı şey. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım efendim. 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 
Aynı rakam mıdır? Belki bu seneye düşen 
kısım bu olacaktır; ama, Türkiye'ye ol
dukça önemli bir taahhüt getiriyor ve bu 
nihaî olarak varılan rakamı da üç katına 
kadar artırma yetkisini Bakanlar Kurulu
na veriyor bu kanun tasarısı. 

Değerli milletvekilleri, benim biraz 
önceki konuşmamda, Dünya bankasından 
aldığımız kredilerin, ikinci en pahalı kre
diler olduğuna dair görüşüm, bu konuda 
yapılan son bilimsel çalışmaya dayalıdır. 
İsterlerse, Sayın Bakana, üniversitelerde 
doçentlik tezi olarak kabul edilmiş olan bu 
bilimsel tezin, çalışmanın bir kopyasını 
göndeririz. Dünya Bankası kredileri, bel
ki, genelde en pahalı krediler değildir; 
ama, Türkiye'nin Dünya Bankasından al
dığı kredi ler , T ü r k i y e ' n i n b ü t ü n 
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kuruluşlardan aldığı krediler içinde ikin
ci sırada en pahalı kredidir. 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Sivas) — Her yerde öyle. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Bakan burada dediler ki, "Biz 
Türkiye'yi yeni ekonomik sistemlere ge
tirmeye çalışıyoruz; aslında bizim amacı
mız o da değil, bu da değil, yerti ekono
mik sistem." Sayın Bakan, dün de bu kür
süden ifade etmeye çalıştım, Türkiye'de 
yüzde 100'e varan bir iç dengesizlik oranı 
vardır. Batı'da bu yüzde 15; arada bu ka
dar büyük bir diferans var. Yani, bunun 
kısa zamanda giderilmesi de kabil görül
müyor; çünkü artık siz de enflasyondan 
ümidinizi kestiniz, işsizlikten deseniz, ta
mamen kestiniz; "işsizlik uzun vadeli iş, 
kısa zamanda çözülemez" diyorsunuz. 
" B i z enflasyonu da uzun vadede 
çözeceğiz" diyorsunuz. Hatta Sayın Baş
bakanın bu konuda geçen sene bir beyanı 
var, 1987 yılında bir gazeteci ile yaptığı 
mülakatta -belki çoğunuzun dikkatinden 
kaçmıştır- Sayın Başbakan diyor ki, "Bel
ki, Türkiye'de enflasyon, nüfus artışı hızı 
yüzde l ' in altına düştüğü zaman düşebi
lir." Yani Sayın Hükümet, Türkiye'de enf
lasyonun düşürülmesini, nüfus artış hızı
nın yüzde l 'in altına düşmesine bağlamış
tır. demek ki, orada da şansı yok. bu ka
dar büyük farklılıklarla, siz Türkiye'yi ye
ni ekonomik sistemlere nasıl ulaştıracak
sınız, onlarla nasıl entegre edeceksiniz? 
Bunlar mümkün değil. Bunlar sekiz sene
den beri söylenen -kusura bakmayın- hi
kâyelerdir. 

Sayın Bakan burada, "1 dolarlık 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti borcunun, 
uluslararası para piyasalarında 97 sent 
o lduğunu" ifade etti; bu tamamen fıktif 
bir fiyattır. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — 97,55. 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 
Sayın Bakana soruyorum, Türkiye, ne ka
dar borcunu uluslararası piyasalarda 97 
sentten pazarlamıştır? 

Daha fazla zamanınızı işgal etmek is
temiyorum. Hepinize saygılar sunarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür eder im 
efendim. 

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... (DYP sırala
rından "Bakan söz istiyor" sesleri) 

Hayır efendim, konuştu Bakan; bitti 
o iş artık. (DYP ve S H P sıralarından gü
rültüler) 

Bitti efendim. Lütfen... Oylamaya 
geçtik. 

Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
İ B R A H İ M G Ü R D A L (İsparta) — 

Yani, Başkan, Bakana söz vermiyor 
musunuz? 

BAŞKAN — Efendim, biz usulü uy
guluyoruz; gerekirse veririz, bakana da, 
herkese de. Burada kimsenin hakkını kim
seye yedirmek için oturmuyoruz. Yanlış 
anlaşılmasın. 

Buyurun, okuyun efendim. 
M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 3. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edillmiştir. 

Tasarının t ümü açık oylamaya 
tabidir. 
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Açık oylamanın, kupaların sıralar 
arasında dolaştırılması suretiyle yapılma
sını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupaları dolaştırın lütfen. 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Malatya) — Teşekkür ko
nuşması yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, oylar top
lansın ve sonucu açıklansın ondan sonra; 
belki kabul edilmez, teşekkür etmeniz ge
rekmeyebilir. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan 

sayın üye var mı?.. Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Efendim, 86 sıra sayılı 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerara

sı İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak 
İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
ki Kanun Tasarısının oylama sonucunu 
açıklıyorum : 

243 sayın milletvekili oylamaya katıl
mış; 182 kabul, 59 ret, 2 tane de geçersiz 
oy kullanılmıştır. 

Böylece, tasan kanunlaşmıştır; hayırlı 
olsun. 

Gündemdeki kanun tasarı ve teklif
leriyle, basılıp, 25.10.1988 Salı günü dağı
tılan, aynı gün gelen kâğıtlarda yayımla
nan, 110, 105, 106 sıra sayılı kanun tasa
rılarını sırasıyla görüşmek için, 27 Ekim 
1988 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzeYe, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.27 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
m, Savunma ve Ekonomik işbirliği Antlapnast çer
çevesinde Diyarbakv - Pirinçlik, Sinop ve Ada
na - incirlik tesislerinde hitandan bazı sistemle
rin radyoaktif sutnivya neden olduğu iddiasına ve 
bu konuda ne gibi önlemler almacağtna ilişkin so
rusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam im
ren Aykut'un yazdı cevabı (7/?53) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 98, İçtüzüğün 94 üncü 
maddeleri gereğince, aşağıda belirtilen so
ruların, Sayın Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 19.8.1988 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Savunma ve Ekonomik İşbirliği 
anlaşması çerçevesinde, ABD Hükümeti
nin tasarrufu altında, Diyarbakır - Pirinç
lik ve Sinop tesislerinde kullanılan, "ra
dar uyarı, uzay izleme ve elektromanye
tik izleme" sistemleri ile Adana - İncirlik 
üssündeki bazı sistemlerin, bu tesislerde 
çalışan personel ile yakın bölgede yaşayan 
canlılara zararlı olabilecek seviyede, rad
yoaktif sızıntı yarattıkları doğru mudur? 
Mikro dalgaların iletişiminden de kaynak
lansa sözkonusu radyasyonun seviyesi, çe
şitli aralıklarla Bakanlığınızca ölçülmüş 
müdür? 

2. Bu üslerde çalışan, Amerikalı per
sonelin toplam çalışma sürelerinin, belirli 
bir dönem için kısıtlı olduğu, senelik izin 
sürelerinin uzun olduğu, buna karşılık bu 
tesislerde çalışan Türk Personelin sağlık du
rumlarını koruma altına alacak herhangi bir 
uygulamanın olmadığı doğru mudur? 

— 60 — 
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3. Bakanlığınıza bağlı müfettişlerin, 
radyoaktif sızıntıyı belirleyebilmek amacı 
ile Diyarbakır - Pirinçlik Tesislerinde öl-
çümleme yapmak istedikleri, fakat sözko-
nusu ölçümlemeye Amerikalılarca izin ve
rilmeyerek, müfettişlerin Pirinçlik Tesisle
rine sokulmadıkları doğru mudur? 

4. Pirinçlik Tesisleri yakın bölgesin
de yaşayan birçok canlının sözkonusu sı
zıntı sonucu öldükleri doğru mudur? Yi
ne, bu tesislerde çalışan personelin bir kıs
mının sağlık durumlarının bozulduğu, bu 
konuda Bakanlığınıza başvurdukları hal
de bugüne kadar herhangi bir önlemin 
alınmadığı doğru mudur? 

5. Adıgeçen tesislere yakın bölgeler
de oturan, yurttaşlann yaşadığı çevrenin 
doğal koşullarının korunması ve şimdiye 
kadar gördükleri zararların, tazmin edil
mesi konusunda Hükümet olarak ne gibi 
bir önlem veya karar almayı düşünü
yorsunuz? 

6. Adıgeçen tesislerde bulunan bir 
kısım sistemlerin yol açtığı sözkonusu rad
yasyonun topyekûn çevreye zararlarını tes
pit edecek, bağımsız bir çalışmayı başlat
mayı ve bunun sonunda sonuçları ilgili
lere ve kamuoyuna açıklamayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 
İş Teftiş Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 16.941/5695 

26.10.1988 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 

İlgi : 2.9.1988 tarihli ve 1267/06281 
sayılı yazınız. 

Savunma ve Ekonomik İşbirliği an
laşması çerçevesinde Diyarbakır Pirinçlik, 
Adana - İncirlik ve Sinop'ta faaliyette bu

lunan Amerika Birleşik Devletlerine ait te
sislerde kullanılan bazı sistemlerin radyo
aktif sızıntıya neden olduğu iddiasıyla il
gili, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın 
soru önergesi hakkındaki ilgide kayıtlı ya
zınız incelenmiş olup, önergedeki sorular 
madde sırasına göre aşağıda cevaplandı
rılmıştır. 

1. a) Sözkonusu tesislerde çalışan 
personel ile yakın bölgede yaşayan canlı
lara zararlı olabilecek seviyede radyoaktif 
sızıntı olup olmadığının tespiti hususu; 
iyonlaştırıcı radyasyonun etkilerine karşı 
insan ve çevre sağlığını korumak, amacıy
la gerekli ilke, mevzuat, standart ve ted
birleri belirlemek, bunlann uygulamala
rını sağlamak, 2690 sayılı Kanunla Tür
kiye Atom Enerjisi Kurumunun yetki sa
hasına verildiğinden Bakanlığımız yetki 
alanının dışındadır. Tesislerde radyoaktif 
sızıntı olduğuna dair henhangi bir başvu
ru da yoktur. 

b) Mikro dalgaların iletişiminden 
kaynaklanan radyasyonun seviyesini belir
leyecek cihaz ve sistemler Bakanlığımız
da bulunmamaktadır. Bu nedenle gerekli 
ölçümlerin yapılması için Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu ile yazışma yapılmış alı
nan cevabî yazıda Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu da bu konuda herhangi bir ça
lışma olmadığını ve konunun mevzuatı dı
şında kaldığını bildirmiştir. Bunun üzeri
ne konu Başkanlığa intikal ettirilmiştir. 

2. Bakanlığımız iş müfettişlerince 
anılan tesislerde işçi sağlığı ve iş güvenli
ği ile işin yürütümü yönünden genel kont
rol ve inceleme teftişleri yapılmaktadır. Bu 
tesislerde çalışan Türk personelin sağlık 
durumlarını koruma altına alacak uygu
lamaların olup olmadığı müfettişlerce de
netlenmekte ve değerlendirilmektedir. De
netim ve değerlendirme sonuçlarına göre 
gereği yapılmaktadır. 

3. Pirinçlik tesislerinde radyoaktif 
sızıntıyı belirleyebilmek amacıyla ölçüm 
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yapılması hususu, kuruluş kanunu uyarın
ca Türkiye Atom Enerjisi Kuınamunun 
yetki alanı içerisine girdiğinden, Bakan
lığımıza bağlı müfettişlerin böyle bir öl
çüme gitmeleri sözkonusu değildir. Dola
yısıyla Bakanlığımıza bağlı müfettişlerin 
radyoaktif sızıntıyı belirlemeye yönelik öl-
çümleme için Diyarbakır Pirinçlik Tesis
lerine gittikleri fakat, Amerikalılarca öl
çü mlemeye izin verilmeyerek müfettişle
rin sözkonusu tesislere sokulmadıkları id
diası doğru değildir. 

4. Pirinçlik tesislerinin yakın bölge
sinde yaşayan birçok canlının sözkonusu 
sızıntı sonucu öldükleri konusu Türkiye 
Atom Enerjisi Araştırma Kurumu ile Baş
bakanlık Çevre Genel Müdürlüğünün yet
kileri alanına dahil olup, doğrudan Bakan
lığımız görev alanına girmemektedir. 

Bu tesislerde çalışan personelin sağ
lık durumlarının bozulduğu konusunda 
Bakanlığımıza intikal etmiş bir başvuru 
bulunmamaktadır. 

Türk Harp - İş Sendikasının radyo-
frekans radyasyon tehlikesiyle ilgili bir 
başvurusu olmuş olup bu konuda Türki
ye Atom Enerjisi Kurumu nezdinde gerek
li girişimler yapılmış ve konu Başbakan
lığa intikal ettirilmiştir. 

5. Adı geçen tesislere yakın bölgeler
de oturan yurttaşların yaşadıkları çevre
nin doğal şartlarının korunması ve şimdiye 
kadar girdikleri zararların tazmin edilmesi 
hususu Bakanlığımızın görev ve yetki sa
hası dışındadır. 

6. Adıgeçen tesislerde yer alan bir 
kısım sistemlerin yol açtığı sözkonusu rad-
yofrekans radyasyonunun çevreye zararlı 
seviyelerde olup olmadığının tespiti husu
su Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. İmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
Tunceli iline bağlı köylerin bazı sorunlarına ve gü
venlik görevlilerince köy halkına uygulandığı iddia 
edilen kısıtlamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
içişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı 
(7/256) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tara
fından yazılı olarak yanıtlandırılmasını 
saygı ile dilerim. 23.8.1988 

Kamer Genç 
Tunceli 

1. Tunceli - Merkez - Geyiksu Na
hiyesi ile Ovacık İlçesi dağ köylerinde ika
met eden köylerin iki çuval undan fazla 
un almaları yerel güvenlik güçlerince ya
saklandığı söylenmektedir. 

Alıcıya ve satıcıya uygulanan bu kı
sıtlama hangi yasal yetkiye dayan
maktadır? 

Ayrıca yılın 8 ayına yakın bir bölü
mü kış mevsimi olan bu yöre halkının iki 
çuval un ile kendisini ve ailesinin bir yıl 
nasıl geçimini sağlayabilir? 

2. Tunceli'nin dağlık bölgesinde yer 
alan birçok köylerin yolları hâlâ kapalıdır. 
Özellikle Ovacık İlçesinin Tornova Nahi
yesine bağlı Canbulak, Yalmanlar, Eğin
li, Çatköyü ve Eski Gedikdağ köylerine de 
ulaşım yoktur. 

Bu köy yolları ne zaman açılacaktır? 
Eylül ortalarından itibaren bu yörelerde 
yağışlar ve kar yağmaya başlayacağına gö
re bu köylerin kışlık geçimleri için gerekli 
ihtiyaçları nasıl sağlanacaktır? 

3. Tunceli - Ovacık İlçesine bağlı 
Hanuşağı, Topuzlu, Söğütlü, Eğripınarve 
Kızık köylerinde yaşayan at, katır ve eşek 
gibi tek tırnaklı hayvanlar bir aydanberi 
bulaşıcı bir hastalık nedeniyle telef olmak
tadırlar. Hayvan sahipleri bu konuyu 
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ilgililere intikal ettirdikleri halde şimdiye 
kadar bir önlem alınmamıştır. 

Bu hastalığın önlenmesi için herhan
gi bir girişim var mıdır? ayrıca hayvanla
rı bu hastalıktan telef olan vatandaşlara 
herhangi bir yardım yapılması düşünülü
yor mu? 

4. Tunceli - Merkez - dikenli (Ha-
celi) Köyünde bundan bir süre önce nö
bet tutan bir ere yaklaşan bir kişiye ' 'dur 
kimdir o" ihtarının yapılması üzerine kar
şılıklı ateş açılmıştır. 

Ancak orada görevli olan subay, eri 
köy ortasında dövmüş ve "biz size akşam 
saat 21.00'den sonra dışarıda gördüğünüz 
kişilere ihtar etmeden ateş etmeniz için 
emir vermedik m i ' ' diye de hatırlatmada 
bulunmuştur. 

a) Olağanüstü hal bölgesi kapsa
mında kalan illerde görev yapan güvenlik 
görevlilerine böyle bir emir verilmiş mi
dir? Yoksa bu sadece Tunceli İline mi 
mahsustur? 

b) Türkiye Cumhuriyeti kanunları
nın güvencesinde yaşayan bu yöre halkı 
için verilen bu emir hangi hukuk kuralın
dan ve yetkiden kaynaklanmaktadır? 

c) Bu yörelerde kaç kişiye ihtar ya
pılmadan ateş açılmıştır? Ölen Ve yarala
nan olmuş mudur? 

d) Günümüzde düşman bir ülke ile 
yapılan savaşta bile insanlara ihtar edil
meden ateş edilmezken, ülkemiz halkının 
en doğal hakkı olan yaşama hakkını orta
dan kaldıran bu korkunç emri verenlere 
herhangi bir ceza uygulamayı düşünüyor 
musunuz? 

T C . 
İçişleri Bakanlığı 26.10.1988 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb.Md. : 430.303.2/8185 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İ lgi : Başbakanlığın 7.9.1988 tarih ve 
K.K.Gn.Md. 07/106-353/04125 sayılı 
yazısı 

Tunceli İli ve ilçelerindeki asayiş du
rumu ve diğer bazı konularla ilgili olarak 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç tarafın
dan Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve 
Sayın Başbakanımızca da tarafımdan ce
vaplandırılması uygun görülen yazılı so
ru önergesi maddeler karşılık gösterilerek 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Tunceli - Merkez - Geyiksu Bu
cağı ile Ovacık İlçesi dağ köylerinde ika
met edenlerin iki çuval undan fazla un al
malarının önlenmesi için güvenlik kuvvet
lerine herhangi bir emir verilmemiş ve gü
venlik kuvvetlerince bir engelleme yapıl
mamıştır. 

2. Önergede adı geçen Tunceli İline 
ait adları aşağıda yazılı köylerin durumu 
yerinde tetkik ettirilerek mevcut durum
ları ile köy altyapı hizmetleri aşağıda gös
terilmiştir. 

a) Ovacık köy yoluna iltisak Çam-
bulak - Çat köy yolu 1986 yılı yapım prog
ramına alınarak aynı yıl içerisinde yapı
mı bitirilmiş ve Çat Köyü yola kavuştu
rulmuştur. 

b) Ovacık köy yoluna iltisak Çam-
bulak - Eğimli köy yolunun 1984 yılı içe
risinde yapımı tamamlanmıştır. Anılan 
köy yolu ulaşıma açık bulunmaktadır. 

c) Tunceli - Ovacık - Yalmanlar köy 
yolu 1986 yılında Pülümür - Sarıgül köy 
yoluna bağlanmış, aynı yıl içerisinde yo
lun yapımı tamamlanmıştır. 

Tunceli - Ovacık - Eskigedik köy yo
lu 1987 yılı yapım programında yeraldığı 
halde bazı nedenlerle yolun yapımına baş
lanılamamıştır. 1989 yılı köy yolları yapım 
tasarı programında aciliyet ve öncelik du
rumuna göre değerlendirilmeye çalışıla
caktır. 



T.B.M.M. B : 17 26 . 10 . 1988 O : 1 

d) Tunceli - Ovacık - Çambulak -
Eğimli - Çat köyleri yollarının toplam 
uzunluğu 35 Km. olup ulaşıma tamamen 
açıktır. 

Tunceli, - Ovacık - Yalmanlar Köyü 
Pülümür İlçesi Sarıgül Köyünden bağlan
tılı olup, kısmen heyelan nedeniyle yol ula
şıma kapanmıştır. Mahallinde çalışma de
vam etmekte, yolun ulaşıma açık tutulma
sına çalışılmaktadır. 

3. Tunceli İlinin Ovacık İlçesine 
bağlı Hanuşağı, Topuzlu ve Söğütlü köy
lerindeki tektımaklı hayvanlarda Temmuz 
1988 ayı sonlarında yüksek ateşle seyre
den, vücudun muhtelif yerlerinde ödem
ler (şişlikler) yapan bir hastalık görül
müştür. 

Başlangıçta hastalığa ruam ve tripa-
nosomiasis (paraziter bir hastalık) olarak 
bakılmış, ancak bu yönde yapılan labora-
tuvar muayeneleri olumsuz çıkmıştır. 

Hastalığın 20 kadar hayvanda ölüme 
sebep olması üzerine bu defa at vebasın
dan şüphe edilerek vaka mahallinde gerek
li incelemeler yaptırılmış ve hastalık Aht-
hrax (şarbon) ve Nuttallios (bir kan para
ziti) olarak belirlenmiştir. 

Tunceli İl Müdürlüğünce derhal 
Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları ku
rularak hastalık mahallerine kordon kon
muş, sirayete maruz 250 tektımaklı, 950 
sığır-manda ve 2 000 koyun-keçiye 
15.8.1988 tarihinde ahthrax aşısı yapıl
mıştır. 

Hastalığın başından aşılama sonu 
bağışıklık teşekkülüne kadar toplam 37 
baş tektımaklı hayvan ölmüş ve daha son
ra yeni bir vaka çıkmamıştır. İdarî ve fennî 
tedbirler sürdürülmektedir. 

Tanm O r m a n ve Köyişleri Bakanlı
ğınca hastalığın teşhis ve tedavisi konusun
da her türlü çaba gösterilmiş, zamanında 
müdahale ile ölümler durdurulmuş ve 
hastalık tamamen kontrol altına alınmıştır. 
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4. Bugüne kadar ihtar yapılmadan 
hiçbir vatandaşa ateş açılmamıştır. Bu ko
nuda güvenlik kuvvetleri mevzuatın ver
diği yetkiler çerçevesinde hareket etmek
tedirler. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
İçişleri Bakanı 

3. — izmir Milletvekili M. Turan Baya-
zü'tn, Bergama ilçesi Göbeüer Köyündeki vatan
daşlara ne zaman telefim verileceğine ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Ekrem Fakdemirli'ninyazı
lı cevabı (7/284) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

1. Bergama Göbeüer Köyü halkının 
telefon abonesi başvurusu var mıdır? Mü
racaat edenlerin toplamı kaç kişidir? 

2. ilk başvuru tarihi itibariyle hangi 
tarihte ve kişi başına kaç TL . alınmıştır? 
Köylüden tahsil edilen paranın toplamı ne 
kadardır? 

3. İkinci soruya vereceğiniz cevaba 
göre aradan makul olmayan bir süre geç
mişse köylüden niçin tahsilat yapılmıştır? 

4. Şimdiye kadar evlere telefon ve
rilmemesinin sebebi nedir? 

5. Hizmet hangi tarihte gerçekleşe
cektir? 

T C . 
Ulaştırma Bakanlığı 26.10.1988 
Hukuk Müşavirliği 

H Ü K M Ü : 525-38/1099-26530 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 4.10.1988 gün ve Kari. Kar. Md. 
' 7/284/1375/07128 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yazıt'm, Bergama İlçesi Göbeller Köyün
deki Vatandaşlara ne zaman telefon veri
leceğine ilişkin ilgi yazınız eki Yazılı Soru 
Önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Bergama Göbeller Köyü hal
kının telefon abonesi başvurusu var mı
dır? Müracaat edenlerin toplamı kaç ki-

. sidir? 

Cevap 1. Bergama-Göbeller Köyü 
halkından bugüne kadar 71 kişi telefon al
mak için başvurmuş bulunmaktadır. 

Soru 2: İlk başvuru tarihi itibariyle 
hangi tarihte ve kişi başına kaç TL. alın-
mıştır? Köylüden tahsil edilen paranın 
toplamı ne kadardır? 

Cevap 2. Göbeller Köyünde telefona 
ilk başvuru 5.12.1983 tarihinde olup o ta
rihte talep başına alınan avans 5 000 TL. 
sidir. 

5.12.1983 ila 19.2.1988 tarihleri ara
sında telefon taleplerinden toplam 
1 907 500 TL.sı avans alınmıştır. 

Soru 3. İkinci soruya vereceğiniz ce
vaba göre, aradan makul olmayan bir sü
re geçmişse köylüden niçin tahsilat yapıl
mıştır? 

Cevap 3. Göbeller Köyünde 1983 
Aralık itibariyle telefon almak gayesiyle, 
peyderpey avans yatırılmış, avans yatıran 
kişi sayısı Şubat 1988 tarihine kadar 71 ol
muştur. 

Bekleyen telefon isteklilerini karşıla
mak üzere ilk etapta Manuel santral tah
sis edilmek istenmişse de, köy halkınca 
otomatik santral istendiğinden Manuel 
santral konulmamış ve bu itibarla bekle
me süresi uzamıştır. 

Soru 4. Şimdiye kadar evlere telefon 
verilmemesinin sebebi nedir? 

Cevap 4. Şimdiye kadar telefon ve
rilememesi köy sakinlerinin otomatik te
lefon talep etmeleri nedeniyle, ancak oto
matik santral kurulması için de yeterli ta
lebin sağlanamamış olmasından kaynak
lanmaktadır. 

Soru 5. Hizmet hangi tarihte gerçek
leşecektir? 

Cevap 5. Otomatik telefon verilme
si için yatırım programı çerçevesinde im
kân araştırılmış ve bu yerin taleplerinin 
6,2 km. mesafedeki Kozak santralından 
karşılanması planlanmıştır. Kozak Oto
matik santralı montajı devam etmekte 
olup Ekim 1988 ayı sonuna kadar bitiril
miş olacaktır. 

Sözkonusu santralın hizmete veril
mesini müteakip Göbeller'deki bekleyen 
telefon taleplerinden 56'sı otomatik ola
rak hizmete verilecektir. 
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3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kul
lanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nunun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Ka
nununun ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril

mesi Hakkında Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet AH Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 
İbrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 

ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 

Üye Sayısı : 
Oy Verenler : 
Kabul Edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 
Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler : 

(Kabul Edenler) 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralhan 
Yaşar Yılmaz 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 

AYDIN 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 

Abdurrahman Karaman İsmail Dayı 
AĞRI 

Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulu soy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Onural Şeref Bozkurt 

Fenni İslimyeli 
İ. Önder Kırlı 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu Faik Tarımcıoğlu 
Rıfat Diker BOLU 
Tevfik Ertürk Kâzım Oksay 
Tevfık Koçak B U R D U R 
Hazım Kutay Fethi Çelikbaş 
Alpaslan Pehlivanlı Sait Ekinci 
Halil Şıvgın İbrahim Özel 
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450 
258 
219 
34 

2 
3 

190 
2 x 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

Ç O R U M 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
Hüdai Oral 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 
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EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Nizamettin Özdoğan 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

E R Z U R U M 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 

G İ R E S U N 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Rüştü Kurt 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Ülkü GÖkalp Güney 
Muhit t in Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ekin Dikmen 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 

Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Aytekin Kotil 
Turgut Ozal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 
Birgen Keleş 
Iştlay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 

K A H R A M A N M A R A Ş 
Adil Erdem Bayazıt 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşao| 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
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Mehmet Yazar 
K I R K L A R E L İ 

Gürcan Ersin 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
A. Rıza Sirmen 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Yusuf Bozkurt Ozal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Müni r F. Yazıcı 

Mehmet Yenişehirlioğlu 
M A R D İ N 

Beşir Çelebioğlu 

M U Ğ L A 
jluMusa Gökbel 

N E V Ş E H İ R 
Ali Babaoğlu 
Cemal Seymen 
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NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 

SİİRT 
Kemal Birlik 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Gühbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opari 
Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoglu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpmar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Avasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

.ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 

ADANA 
M. Halit Dağlı 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 

ANTALYA 
İbrahim Demir 

BURSA 
B. Mehmet Gazioğlu 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

HATAY 
M. Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 

İSPARTA 
İbrahim Gürdal 

(Reddedenler) 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Fuat Kılcı 
KAHRAMANMARAŞ 

Atilla İmamoğlu 
Ahmet Uncu 

KOCAELİ 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 

MANİSA 
Sümer Oral 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 

SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Tevfık Ertüzün 
Güneş Müftüoğlü 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 

(Çekinserler) 
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İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
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İSTANBUL 
Talatlçöz 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Selahattin Kılıç 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Göksel Kalaycıoğlu 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Arif Sağ 
Mehmet Sağdıç 
İbrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 

(Geçersiz oylar) 

İZMİR 
Türkân Akyol 

(Oya Katılmayanlar) 

Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Fehmi Işıklar 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 

DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. 
Adnan Keskin 

DİYARBAKIR 
AbdulkadirAksu 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
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SİVAS 
Ekrem Kangal 

Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

E D İ R N E 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut(Başkan) 
Mustafa Kul 

E R Z U R U M 
Sabahattin Araş 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

G İ R E S U N 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köy men 

H A K K Â R İ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 

HATAY 
V.)Mehmet Dönen 

Kâmran Karaman 
M. Mura t Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Ertekin Durutürk 
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İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Yaşar Albayrak 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ.A.) 
Orhan Demirtaş 
Hasan Fehmi Güneş 
Ömer Ferruh İlter 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Reşit Ülker 

İ Z M İ R 
K. Kemal Anadol 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erdal İnönü 
K A H R A M A N M A R A Ş 

Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezöğlu 

KARS 
Mahmut Alınak 
Vedat Altun 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Seyit Halil Özsoy 

Ç O R U M : 1 

K I R K L A R E L İ 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ali Talip Özdemir 

KÜTAHYA^ 
Mehmet Rauf Ertekin 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Metin Emiroğlu 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 

M A R D İ N 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

M U Ğ L A 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Latif Sakıcı 
Süleyman Şükrü Zeybek 

M U Ş 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 

O R D U 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 

(Açık Üyelikler) 
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Ahmet Neidim 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş (Bşk.V.) 
Mehmet Aydın 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avni Akkan 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

T U N C E L İ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Ömer Faruk Macun 
Koksal Toptan 

DİYARBAKIR : 1 
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26.5.1927 Tarihli ve 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması
na ilişkin 27.2.1979 Tarihli ve 24 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti

rilerek Kabulüne Dair Oyların Sonucu 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 
Tevfik Koçak 

450 
224 

: 218 
: 5 

— 
1 

224 
2 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taş 
Ercan Vuralhan 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 

AYDIN 
Ömer Okan Çağlaı 
Hilmi Ziya Postacı 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
İ. Önder Kırlı 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BİTLİS 
Kâmran inan 
Faik Tarımcıoğlu 

Erol Ağagil BOLU 
Kâmil Ateşoğulları Kâzım Oksay 
Muzaffer Atılgan B U R D U R 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu Fethi Çelikbaş 
Rıfat Diker 
Tevfik Ertürk 

Sait Ekinci 
ibrahim Özel 

ar 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Abdulkadir Cenkçiler 
B.Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 

Ç A N K I R I 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

Ç O R U M 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 

71 — 
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EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Nizamettin Özdoğan 

E R Z U R U M 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İSPARTA 
Abdullah Ay kon Doğan 
ibrahim Gürdal 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ekin Dikmen 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Abdülbaki Albayrak 
imren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 

Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat İçöz 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Turgut Ozal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
Veli Aksoy 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 

K A H R A M A N M A R A Ş 
Ali Şahin 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoj 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
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K I R K L A R E L İ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 

KOCAELİ 
Erol Köse 
O n u r Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
Yusuf Bozkurt Özal 

MANİSA 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
M. Erdoğan Yetenç 

M A R D İ N 
Süleyman Çelebi 

M U Ğ L A 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

NEVŞEHİR 
jluAli Babaoğlu 

Cemal Seymen 
NİĞDE 

Doğan Baran 
Raşit Daldal 
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ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Kemal Akkaya 
Cemal Alışan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

Fahrettin Kurt 
UŞAK 

Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Avasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 

(Reddedenler) 

ANTALYA 
İbrahim Demir 

ÇORUM 

Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 

ELAZIĞ 

Ali Rıza Septioğlu 
İSTANBUL 

Abdullah Baştürk 

(Geçersiz Oy) 
İZMİR 

Türkân Akyol 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Selahattin Kılıç 
İbrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 

AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Mustafa Kızıloğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Beşer Baydar 
Onufal Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 

Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sağ 
Mehmet Sağdıç 
İbrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
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ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

B O L U 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURSA 
Cavit Çağlar 
Fehmi Işıklar 

Ç A N K I R I 
Ali Çiftçi 

DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V. 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk.V.) 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 

Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 

E R Z U R U M 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Rüştü Kurt 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Mahmut Oltan Sungurlu 

H A K K Â R İ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
I 

HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Öner Miski 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 
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İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
B. Doğancan Âkyürek 
Yaşar Albayrak 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ. A.) 
Ali Haydar Erdoğan 
Hasan Fehmi Güneş 
Ömer Ferruh İlter 
Mehmet Cavit Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
Ali Tannyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Namık Kemal Zeybek 

İ Z M İ R 
K. Kemal Anadol 
Ahmet Ersin 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 

K A H R A M A N M A R A Ş 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Almak 
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KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Mura t Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Seyit Halil Özsoy 

K I R K L A R E L İ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ali Talip Özde mir 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 

MALATYA 
ibrahim Aksoy 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Önol Sakar 
Müni r F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
Hasan Zengin 

M A R D İ N 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

M U Ğ L A 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 

M U Ş 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

N E V Ş E H İ R 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

O R D U 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Mehmet Aydın 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
M. Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Özer Gürbüz 

Yaşar Topçu 
SİVAS 

Ekrem Kangal 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Mura t Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
-Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 

T R A B Z O N 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

T U N C E L İ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

Z O N G U L D A K 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
levfık Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Koksal Toptan 

(Açık Üyelikler) 

Ç O R U M DİYARBAKIR 
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4353, 5539, 6200 ve 6760 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Parasal Sınırların Saptanma
sına İlişkin 11.12.1978 Tarih ve 17 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş

tirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
M. Halit Dağlı 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Baki Durmaz 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Tuğrul Coşkuno£ 
Rıfat Diker 
Tevfik Ertürk 
Tevfik Koçak 

Üye Sayısı : 
Oy Verenler : 
Kabul Edenler : 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz- Oylar : 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler : 

(Kabul Edenler) 

Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 

450 
234 
228 

6 
— 
— 

214 
2 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Halil Şıvgın 
Ercan Vuralhan 
Yaşar Yılmaz 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 

AYDIN 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzü güler 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
İ. Önder Kırlı 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
İlhami Binici 
Mehmet Ali Doğuşl 

BİTLİS 
lu Kâmran inan 

Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 

Kâzım Oksay 

u 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim Özel 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Abdulkadir Cenkçiler 
B.Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ i 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 
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EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

GAZİANTEP 
Hasan Celâl Güzel 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Mehmet Ali Karadeniz 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ekin Dikmen 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
M. Ali Eren 
İ. Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 

R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
Veli Aksoy 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Atilla İmamoğlu 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaog 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
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KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan M araş 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
M. Erdoğan Yetenç 

MARDİN 
;luSüleyman Çelebi 

Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 

Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
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N İ Ğ D E 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

O R D U 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım Özev 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 

Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
Fahrettin Kurt 

T U N C E L İ 
Orhan Veli Yıldırım 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

Z O N G U L D A K 
Pertev Aşçıoğlu 
Tevfık Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 

ANTALYA 
İbrahim Demir 

Ç O R U M 
Cemal Şahin 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
İbrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 

(Reddedenler) 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

HATAY 
M. Kemal Duduoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Onu rai Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
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İSTANBUL 

Abdullah Baştürk 

Ali Topuz 

Ömer Çiftçi 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Göksel Kalaycıoğlu 
Arif Sağ 
Mehmet Sağdıç 
Mustafa Rüştü Taşar 
İbrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
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Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

B O L U 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURSA 
Cavit Çağlar 
Fehmi Işıklar 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Ç O R U M 
Rıza Ilıman 

DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V. 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk.V.) 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 

Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 

E R Z U R U M 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köy men 
Rüştü Kurt 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Mahmut Oltan Sungurlu 

) H A K K Â R İ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Murat Sökmenoğlu 
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İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Yaşar Albayrak 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ. A.) 
Ali Haydar Erdoğan 
Halil Orhan Ergüder 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Mehmet Cavit Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Namık Kemal Zeybek 

İ Z M İ R 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
Ahmet Ersin 
Erdal İnönü 

K A H R A M A N M A R A Ş 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
Mahmut Almak 
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KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Seyit Halil Özsoy 
Abdulmecit Yağan 

K I R K L A R E L İ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Onur Kumbaracıbaşı 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ali Talip Özdemir 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 

MALATYA 
ibrahim Aksoy 
Metin Emiroğlu 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Onol Sakar 
Müni r F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu' 
Hasan Zengin 

M A R D İ N 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 

Ç O R U M : 1 

M U Ğ L A 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 

M U Ş 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Esat Kırathoğlu 
Cemal Seymen . 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 

O R D U 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
A. Reyhan Sakalhoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Mehmet Aydın 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 

(Açık Üyelikler) 
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M. Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

S İNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 

TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

T U N C E L İ 
Kamer Genç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran. 

Z O N G U L D A K 
Şinasi Altıner 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Ömer Faruk Macun 
Koksal Toptan 

DİYARBAKIR : 1 
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Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak 
İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Ersin Koçak 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karamar 

AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Tuğrul Coşkuno^ 
Rıfat Diker 
Tevfik Ertürk 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Halil Şıvgın 
Ercan Vuralhan 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

Üye Sayısı : 
Oy Verenler : 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler : 
Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler : 

(Kabul Edenler) 

AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
AH Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 

ı Ahmet Edip Uğur 
BİNGÖL 

Mehmet Ali Doğuşl 
BİTLİS 

Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Kâzım Oksay 

B U R D U R 
Sait Ekinci 

lu İbrahim Özel 
BURSA 

450 
243 

: 182 
59 
— 

2 
205 

2 

u 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 

Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 

Ç A N K I R I 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

Ç O R U M 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 

E D İ R N E 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 

E R Z U R U M 
Sabahattin Araş 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
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Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhitt in Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

H A K K Â R İ 
Naim Geylani 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Hayrettin Elmas 
I. Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 

İ Z M İ R 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erdal İnönü 

Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
K A H R A M A N M A R A Ş 

Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Haydar Koyuncu 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 

Talat Zengin 
MANİSA 

Ekrem Pakdemirli 
Müni r F. Yazıcı 

M U Ğ L A 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

O R D U 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Mehmet Mükerrem Taşçoğlu 

ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

T R A B Z O N 
Avni Akkan 
İbrahim Cebi 
Fahrettin Kurt 

T U N C E L İ 
Mehmet Bülent Çaparoğlu Orhan Veli Yıldırım 
Galip Demirel UŞAK 
Yusuf Bozkurt Özal Mehmet Topaç 
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VAN 
Reşit Çelik 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 

Lutfullah Kayalar 
ZONGULDAK 

Pertev Aşçıbğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 

ADANA 
M. Halit Dağlı 

AFYON 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Beşer Baydar 
Ömer Çiftçi 
Tevfik Koçak 

ANTALYA 
Zekeriya Bahçeci 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 

ÇORUM 
Cemal Şahin 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 

ERZURUM 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
Zeki Ünal 

(Reddedenler) 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 

HATAY 
Mustafa Kemal Duduoglu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 
İSTANBUL 
Ali Topuz 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Halil Çulhaoğlu 
Erol Güngör 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Atilla İmamoğlu 
Ali Şahin 

KOCAELİ 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 

Mehmet Korkmaz 
MANİSA 

Ümit Canuyar 
Sümer Oral 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

SAKARYA 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiraip 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

SİNOP 
Yaşar Topçu 

TEKİRDAĞ 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Tevfik Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

BOLU 
Nevzat Durukan 

(Geçersiz Oylar) 

SAMSUN 
Kemal Akkâya 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
ismet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Onural Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Göksal Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sağ 
Mehmet Sağdıç 
Mustafa Rüştü Taşar 
İbrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ibrahim Demir 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Nabi Sabuncu 

Mehmet Yüzü güler 
BALIKESİR 

Mustafa Çorapçıoğlu 
İ. Önder Kırlı 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhamı Binici 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

B O L U 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
A. Şamil Kazokoğlu 

B U R D U R 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Fehmi Işıklar 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 

Ç O R U M 
Rıza Ilıman 

DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

E D İ R N E 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
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Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 

Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Metin Yaman 

E R Z U R U M 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hasan Tanrıöver 
Mustafa Yılmaz 

G İ R E S U N 
Yavuz Köymen 
Rüştü Kurt 

H A K K Â R İ 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 

V.)Ertekin Durutürk 
İÇEL 

Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
M. İstemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ. A.) 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
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Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Hasan Fehmi Güneş 
Ömer Ferruh İlter 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Sudi Türel 

İZMİR 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Ahmet Ersin 
Birgen Keleş 
K A H R A M A N M A R A Ş 

Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Alınak 
Vedat Altun 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Seyit Halil Özsoy 

K I R K L A R E L İ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 

B : 17 26 . 10 

A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Mehmet Keçeciler 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Metin Emiroğlu 

MANİSA 
Önol Sakar 
Gürbüz Şakranh 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 

M A R D İ N 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

M U Ğ L A 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 

M U Ş 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Daldal 
Mahmut Öztürk 

O R D U 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
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Şadan Tuzcu 
. SAKARYA 

Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Mehmet Aydın 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
Şakir Şekir 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

T U N C E L İ 
Kamer Genç 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
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YOZGAT ZONGULDAK Ömer Barutçu 
Seyit Ahmet Dalkıran Veysel Atasoy Ömer Faruk Macun 
Mahmut Orhon 

(Açık Üyelikler) 

ÇORUM : 1 DİYARBAKIR : 1 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

17 NC1 BİRLEŞİM 

26 . 10 . 1988 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

2. — 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 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/21) 

33 —' Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun

ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

5. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

7. — İstanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 



ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

8. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk-
çakal ve 31 arkadaşımn, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

9. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın Iscor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularım tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

10. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

11. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

12. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDEMIR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

13. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

14. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40| arkadaışımını, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü-
toetîtaiınıdelkıi (gelişmıeleriını üllfeernizde dko-
möımlik, tanımsal ve sosyal zararlara nıe-
ıden olacağı iddiasımı ıtesplilt etmek ama
cıyla Anayasanın 98 linıoi, içtüzüğün 102 
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştıırıması açılmasına ilişiklin 
öınerigesi (10/33) 

15. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşımın, yabancı slilgara İthali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa-
nayjiıinii çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rımca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/34) 

16. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
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uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

17. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/35) 

18. — izmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

19. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

20. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

21. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 

yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarım geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

22. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

23. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

24. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

25. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

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, hayalî 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 I. Önder 
Kırlı'nıtı, Silahlı Kuvvetlerim'izin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak 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.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul 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 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. -.— Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz müyon 
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. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru 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 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Mületvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
mafhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 



16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
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 yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin 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 
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
ean'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos

yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — İçel Milletvekili M. Isternihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Milli 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 fiarlkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica« 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Çüneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlılk İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
m, Çorum tld Alaca İlçesi PTT binasının 

v işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — 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) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hiın'iın Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilaf nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31d — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
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{ahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının veri itmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırını'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırını'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu •arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya -
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilı-
ıman'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) 

36. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD dle yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem- tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

38. — 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 
^/51) 

39,, — 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) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şjinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında, öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altmkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

45. — Samsun. Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 



46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50.., — 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) 

51'. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve licaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — 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) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güjneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 'ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişiklin Ta
nım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekilli Esat Kı-
ratlıoğfu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilisjkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Uluitam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına liMşkıin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç ibelödiyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 



62. — Kocaeli 'Milletvekili Aılaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze * Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munum prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakamından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

65. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesimimde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. -— Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, güvenlik soruşturması nede-
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Kodamaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında İnşası" ta

mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman v,e Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyülk 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

73. — Bursa Miletvekii 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) 

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerimde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerime verilen burs ve kredilerim .artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'mun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 



kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
mıaz'ın, Aydımlıkevler Körler ilkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atarna-
laıra ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
0) 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehline. Ankara 3 üncü 
idare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - iş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Baklanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır Hinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyıişleri Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 

Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Giimrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

85. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86a — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

87. — TumceM Milletvekilli Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malıarın alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — içel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'min, Ankara ili Ayaş ilçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin içişleri 'Ba
kanından sözüü soru önergesi (6/99) 
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91. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

92. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlimden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir -• Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
İddialarına ilişkin Devlet Bakamından söz
lü sonu önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
oi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğime ya
pılan bir atamaya ilişkim Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

97. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başibakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

98. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu

nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başibakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

99. — Manisa Milletvekili Hasan Zen
ginin, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Gruibu içme suyu şebekesinin kontrol! 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1:14) 

100. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkini 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

101. — Hatay Milletvekili Tufhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku^ 
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

102. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesiinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

103. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum î'li Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişilerii Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

104. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, istanbul Katlamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6 /122) 



105. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

106. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

107. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallihan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.İ. Orta Anadolu Linyit İşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

108. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'niin, Sümerbankta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

109. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadofun, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santral'lar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
TaJbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

110. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korfcmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

111. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'm 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

112. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

91 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — 1050 Sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 22, 24, 28, 29, 31, 37, 
56, 59, 62, 64, 83, 84, 86 ve 92 nci Mad
delerinin Değiştirilmesine ve 32 nci Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına İliş
kin Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/38) 
(S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi : 
19.10.1988) 

X 2. — 1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 
5539, 6200, 6686 ve 6760 Sayılı Kanun
larda Yer Alan Parasal Sınırlann Sap
tanmasına İlişkin Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/39) (S. Sayısı : 102) (Dağıt
ma tarihi : 19.10.1988) 

3. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Rapo
ru (1/452) (S. Sayisı : 103) (Dağıtma ta
rihi : 20.10.1988) 

4. — 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair , Kanun 
Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (1/465) 
(S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
20.10.1988) 

X 5. — 3100 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici 
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hak
kında Kanunun ve 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin 
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Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/449) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 
7.8.1988) 

X 6. — Milletlerarası Para Fonu 
ile Milletlerarası tmar ve Kalkınma Ban
kasına Katılmak İçin Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/472) 
((S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 
6.10.1988) 

7. — Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey'in, 12.3.1982 Tarih ve 3634 Sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununa Bir Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Raporu (2/67) (S. Sa
yısı: 88) (Dağıtma tarihi: 10.10.1988) 

8. — Uygulama İmkânı Kalmamış 
Olan Kanunların Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/398) (S. Sayısı : 
81) (Dağıtma tarihi : 11.10.1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır 
Arap Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
(Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/420) 
(S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 
14.10.1988) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Hu
kukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçlu
ların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin 
Nakli Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 93) 
(Dağıtma tarihi : 14.10.1988) 

11. — Niğde Milletvekili Haydar Öz
alp'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Ka
nununun 30 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkımda Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu Raporu (2/90) (S. Sayısı : 97) 
(Dağıtma tarihi : 14.10.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ve 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu fll/462) (S. Sayısı : 95) 
(Dağıtma tarihi : 18.10.1988) 

13. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay ve 42 arkadaşının; 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 35 inci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/55) (S. 
Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 19.10.1988) 

14. — İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan ve 63 arkadaşının; 1111 Say ıh 
Askerlik Kanununun 5 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/46) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 
19.10.1988) 

15. — Konya Milletvekili Haydar 
Koyuncu'nun; '20.6.1987 Tarih ve 3399 
Sayılı, Konya İli Merkezinde Karatay, 
Selçuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe Ku
rulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayı
sı : 100) (Dağıtma tarihi : 19.10.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

• •»• ^ > t - < » •<••• 

(17 nci Birleşim) 



Dönem : 18 Yasama Yık : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 101) 

1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 22, 24, 
28, 29, 31, 37, 56, 59, 62, 64, 83, 84, 86 ve 92 nci Mad
delerinin Değiştirilmesine ve 32 nci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde 

Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1 /38) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik, Dairesi ' 27.2.1979 
Başkanlığı 

Sayı : 101-1/15/03041 

MİLLET IMECUSİ BİAŞKANLIĞINJA 

«1050 Saydı Muhasebei Umumiye Kanununun 22, 24, 28, 29, 31, 37, 56, 59, 62, 
64, 83, 84, 86 ve 92 nci Maddelerinin Değiştirilmesine ve 32 nci Maddesinin Yürür
lükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gaze-
te'de yayınlanmış ve Anayasanın 64 üncü Maddesinin üçüncü fıkrası uyannca ilişik 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

GENEL HÜKÜMLER 

'Malî yönetimin temeli sayılabilecek 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu, son 
derece katı kalıplar (hailinde ve 1925'lerin koşullarına ıgöre hazırlanmış olduğundan, 
yurdumuzun geçirmekte olduğu ekonomik değişiklikleri izleyemez, saraayieşme yo
lunda hızla üarleyen Ibir ülkenin kamu yönetim inlin gereksinmelerine cevap veremez 
bir duruma düşmüştür. 

İBu kanunu yenileme konusundaki .çalışmalara yıllarca önce başlanılmış olduğu 
halde bugüne kadar sonuçlandırılma imkânı bulunamamıştır. Günümüz koşullarına' 
cevap verebilecek modern Ibir «Mali Yönetim Kanunu» yürüdüğe konuluncaya 
kadar, Ibütçemn hazınlanması ve uygulanmasında verimlilik ülkesini benimsemek ve 
kontrolünde de etkinllik denetimine yer vermek ve bu suretle Hükümet Programın
da öngörülen «... kamu harcamalarında her düzeyde ısavuırgjanhğı giderici önlem-
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ler alınacak ve kamu hareamalarıınını denetiminde Sayıştay'a daha çok etkinlik ka
zandırılacaktır...» hadefin/i gerçekleştirmek üzere ibu Kanun Hükmündekli Kararna
me ile 1050 sayılı Kanunun bazı maddeleri değiştirilmekte ve bazı yeni hükümler 
getiri!lmek!ted!ir.ı 

Aynıca, bugünkü Ibütçe sisteminin gereği olarak, her yıl bütçe Kanunlaınyla de
ğiştirilen veya yürürlüğü durdurulanı maddeler ihtiyaca göre yeniden düzenlenmek
te, Ikanuin prıogram \btiitçe ile biîilÜklte, ileride yapılabilecek biçimsel 'djeğişilklıiklere -de 
olanak 'sağlayacak dutruma getirillmektedilr. 

MADDE ÖEREKÇELERÎ 

Madde il. — (Bu madde ile 1050 saydı Kanunun 22, '24, 28, 29, 31, 37, 56, 59, 62, 
64, 83 y 84, 86 ve 92 nci rnıaddel'eni değiştirilmiş Ve gerekçeleri aşağıda gösterilmiştir. 

(Madde 22. — Bu maddenin <A) 'fılkrasında «yapılan değiş iki üklıe ödeneklerin 
zamanında ve yerinde kullanılması, yapılacak giderin gerçek gereksinme Ikairışıliığı 
loîmaısı,, proıgraimllanmjış bizîmieitlerin zaımaınında yerine getlriimesi k'omüannda ta-
hakkulk memurlarına! sıaruim!lülu!k tyülküıenmiş, ita anrirleiri İde (bu husuısteı gözetmekle 
yükümlü (tütullm'uşlllaırdır. Kanunun 8 inci maddesinde gider tahalkikuik memuru ya-
ıpacağı lişfemler lyönünden fcanımianırnıış, ancaik (bu görevlilerin «kimler olacağı bellir-
ıtilmemiıştir. Genel (Muhasebe Kanununun öngördüğü sistemde talhalkkuk memor-
Üıuğu, hizmeti yapan (birlimin en üst yöneticisi lolîması gerekiriken uygulama, sıslte-
tmli «zorlayarak »tahakkuk memurluğunu işin ftüımü ite (iljgis'i bulunmayan yetkisiz 
tmemuriara dlöğVu Ikaıydurtoı̂ tır. Bu aksaklığın giderilmesi için ikinci fıkrada hangi 
görevlilerini gider 'tahakkuk memuınu sayılacağının Ibütçe kanunlarındaki ayırım da-
göz önünde bulundurularak Maliye Bakanlığınca belli edilmesi ilkesi getirilmiş, ta
hakkuk memuru sayılanlarla ikinci demece ita amirliği yetkisinin verilmesi halinde 
\bn görevin yeiöki İkademeisiindeki en yakın yönetici tarafından yürütüleceği hüklme 
bağlanımıdır. Buradaki «'Yönetici» Iteıriminin, ilgili birimde kendisine ita a'mir-
liği verilen yetkilinin yokluğunda yerine geçebilecek en yakın «Yetkili» anlamına 
(gelmekte olduğuma iışarejt dtlmıek't'e yarar vardır. Hizlmefti yürüten (birimin «başı»na 
ita amirliği yetkisinin devredilmesinde, o hizmetin gerçek sahibi ve yetkilisi olarak 
sorumluluğun da (bu görevlinin üzerinde kallmasma dikkat edilmiştir. Böylece bu 
nitelik'telki ita amirlerinin de ödeneklerin zamanında ive yerinde 'kullanılmasından, 
giderin gerçek gereksinrnıe karişıHıjğı olimaisından ve prfo|graırrianmış hizmettiler in za
manında yerine geltiriHmesinden (tahakkuk imemuru ile (birlikte sorumlu olacakları 
esası benimsen m iışltir. 

<(B) ifıkrasında, Ibir giderin yapıLmasına gerek »gösteren görevlilerin giderin ger
çek gerdksinımre kaırişılhğı loilkrıaısından 'tahakkuk imemuru, ile birilikle; Ibir ımaıl veya 
hizmetin alınima'sındal gölreıvli olanlar ise(, iljgili usul hükümleri çerçevesinde, belit 

, ınüftıelikteki mal /veya Ihizimetin en uygun bedele elde edilmesinden, belli Ibir bedelle 
amaca uygun nitelikte en ifazla mal veya, hizmet sağ!lannıas.ıından doğrudan doğru
ya isıorumlü tultulmuiştuır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 
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(A) ve <(Bı) fıkralarındaki hükümlerle, 'özelikle yıl sonllarında ödeneklerin yan-
ımamıaısı amacıyla yapılan gereksiz harcanıalıaıra erijgel olunarak savurganlığın önü
ne geçilmesi, kıt olan malî kaynaklanın daha rasyonel külanılllmıas,ı amaçlanmıştır. 
Diğer taraftan Devlet hizmetten durağanlıktan kurtarılmış, programlanmış hizmetler 
ızarnıanmda Ibiltiriltoıiiş, gecikmelerden !diO|ğan IDevlet zararfiarı önlenmiş olacaktır. 

(C) fıkrasında, Devletin malivarimğındanj eksilmeyi doğuracak biçimde gerçek 
Idışı Ibeljge düzenleyenlerle 'ilgili ceza hlMmleri muhafaza edi'llmiş|tir. 

>(D) fıkrasında, ı(IA), (İD), ı(C) fıkralarında ibelirtien hükümlere aykırı işlem ve 
dayranuşlıardan doğan Devlet zararının sıorumllu'laırınal ödettirileceği ancak, fbu işlem 
ve 'davranışların suç teşkil etımemesi, Devlete ailt Ibir hizmet ve girişimin gerçek-
leştirilrneısi ya da taima!m!lanıma(sıı ıgiıb.L Ibir arnalca dayanmıaimasu ve hizmetin tyapıl!-
ımış ya da malın teslim all'ınımış olması kıdşul'llaırıyla Sayıştay'ın Malice Balkanlısının 
ya da ilgili dairenin istemi üzerine, atamaya yetkili merciler tarafından, sorumlu
ların birer aylıklarının ceza olarak kesilmesi; 'tekrarlanması halinde (bunların da 
amiri, tahakkuk Memuru ve saymam gibi malî ısıarumlulukla. ilıgill hizmetlerde Ibir 
dalha çalıştırıılımaımak üzere görevlerinin değiştirilmesine ya da (memurluktan çıka
rılmasına kanunlarında bu cezayı vermeye yetkili kılınmış ımerciılerce karar verile
ceği ' hükme bağlanmışta*. Ayrıca, gözetim lyükümlülüğnü yerine ıgefcirimeyen ikinci 
derece Ata aımirleırinin Ibirer aylıkllannın ke-siimesine Sayıştay veya Maliye Bakan
lığının önerisi üzerine İçişleri 'Bakanlığınca karar verileceği, (birinci derece ita amir
leri hakkında 13 üncü madde uyarınca işlem (yapılacağı esaısı getirilmiştir. 

(!E) fıkrasında, adı ne ıdliu'fsa olkın Ibir kiomisyıon veya kurul gibi (bir organ 
ya da uzıman Ibir görevli tarafından düzenlenen keşif, hakediş ve benzeri belcelere 
daya'nılarak yapılan ödemelerde S ay işit ayca verilecek zilmimet (ve (taıtlmin hükmü
mün, (sayman ve tahakkuk mıemüru ile birlikte, sözkönusu belgeleri düzenleyen ve 
onıyan kişilere de ait olacağı esaısı getirilmiş, böylece ıbir ımallî işleme katkıda (bu
lunan görevlilerin yaptıkları yanlışlardan isıorumllu tütül albillmeleri sağlanmıışt'ır. 

Madde 24. — 1050 (sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde; Devlete ait taşın
maz mallardan ikiyüzellibin lirayı aşanların satılması özel bir kanun çıkarılması 
koşuluna bağlanmış, bu miktar 14.4.1955 tarih ve 6573 ısayıl'ı Kanunla birbuçuk 
milyon liraya yükseltilmiştir. Yapılan değişiklikle, Devlete ait taşınmaz mallardan 
değeri yıları Ibütçe kanunlarında saptanan alt ısınırdan düşük olanların Maliye 
Bakanlığınca (harp gemileri Millî Savunma (Bakanlığınca), ailt ve üstt «ıınırlar ara
sında kalanların (Bakanlar Kurulunca, lüfst ısınırı aşanların ise kanunla 'satılabile
ceği ilkesi getirilmiştir. 

Madde 28. — Maddede yapılan değişiklikle, her malî yılda Devletçe topla
nacak gelirler ile yapılacak giderlerin bütçe kanununda gösterilme zorunluluğu ol
duğu ıgibi (bırakılmakla birlikte fayda 've maliyet ilişkileri göz önünde tutularak 
İkalkınma plan ive pnagraimlarına uygun, Itultulmllü ve veriim'lli bülbçeler hazırlanmasa 
ve uygulanması amaçlanmıştır. Bu ilkelere göre hazırlanan bütçelerin, ısaıvuırgan-
iığın önlenmesinde büyük yararlar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Madde 29. — Maddenin eski metninde ibütçe kanununa eklenecek cetveller 
ayrı ayın sayılmış 'fakat !bu cetvellerden bir bölümü gereksizliği medeniyle uygula
madan kalktığı ıgilbi gereksinmeler sonucu yeni cezvelerin (bütçeye eklenmesi izorun4 
luğu doğlmuşjtur, Uzun Ibir, süreç içinde ımiodeırn yönetim ilkelleriınih gerektireceği 
cetvel sayısının kanunun ikamı kalıpları içinden çıkartarak her yıl Ib'üıtçe kanunla
rında (gösterilmesi maddede yapıllan değişiklikle 'sağlammıiştır. 

Madde 31. — IBu imaddede yapılan değişiklikle, hütçe ibölÜmSlerinin ayrıntılı' 
tanrmliarı maddeden çıkairılarıak. ama (bölümlerin tanımı yapılımüş ve iböylece mad
de Ibu gün için projgram büifçe uyjguliarnasına olanak sağlayacak İhale 'getirildiği 
gibi, gelleceklte yaprlalbilllecek ibiçimısel değişiklikleri de anlgeltemeıyecelk bk İçeırıiğe 
kavuşturulmuştur. 

Madde 37. — 'Maddenin-, eski şekli prograim (bütçe sistemine uymadığından, 
1973 tyılindan Ibu yana her yıl Muitçe kanunları İlle yürürlüğü durdurultmakta ye aynı 
amacı ıgerçökfeitişirrnek üzere Ibültçe kanunlarına özel hükümler ikonutaak'tadk. Ya
pıttan değişilkliklle (maddenin program Ibüitlçe sistemine uyarlığı ısağlanimış ve Ibültçe 
kanunlarıma ayrı hüküm konulmasu önlenmiş olacaktır. 

Madde 56. — Maddede yapılan 'değişiklikle, 'bir yandan madde rnetni prog
ram Ibültçe terimlerine uygun İhale (getirilmiş, diğer yandan, dengeli ve etkili bk 
bütçe politikasını gerçekleştirmek lüizere Ihar yıl (bütçe kanunlarına aktarmaya iliş
kin hükümler Ikonulalbillmefsi hususu temel yasa içine alınmıştır. 

Madde 59. — Maddede yapdan değişiklikle, Maliiye Bakanlığı bütçesindeki 
«Öngörülımeyen giderler» ıtertibinde yer alan ödeneklerin kuHHanıilıması biçimine açık
lık getirilımiş, 'bu ödeneklerin aktarılması ive (bunlardan yapılacak ödemelerin biçi
minin sapltanması yetkisi Maliye Bakanına 'birakıllmıştır. ıBu ödeneklerin harcana
bileceği hizmetlerin saptanması yetkisi iyine 'Balkan'lar ıKurultunda bırakılmıştır. Böy
lece madde daha Iklolay uygulanabilir hale. getirilmiş ve her yul ıbu konuda (bütçe 
kanunlarına konulmak 'zorunda kalınan hükmüm (temel yasa içine alınması (sağlatı-
mişitir. 

Madde 62. — Maddede yapılan değişiklikle «Onlbin» liralık parasal sınır kal-
di'fıtfnMiş, Itaışrada ikinci derece amiri italara devredilebilecek yüklenme yetkisinin 
Bakanlar tarafından 'saptanacağı hükmü (getirilerek maddenin süreç içinde geçer
liliğini yitirmesi önlenmiş ve günün koşullarına göre ilgili Bakam tarafından sapta
nacak sınırîıarîa hizmetllerin en kusa sürede gerçek leştir ilime s i gereği güdülmüş'tür. 

Madde 64. — Genel ve Kattaıa Bütçeli kuruluşlarca girişilen yüklenmelerin 
uygulamadan önce Maliyle Bakanlığınca incelenerek vize edilmesini öngören bu 
maddenin ana yapısı İkorunmuış, ancak maddenin uygulama alanı genişletilmiş ve 
Maliye Bakanlığına (gönderilecek sözleşmelerin günün koşullarına göre 'bütçe ka
nunları ile saptanması ıhlülk'mü getirilerek önemli sözleşmelerde Maliye BakanlUığının 
etkin denetim yapması lolanağı sağlanmıştır. Diğer yandan 'vize işleminin prosedürü 
hakkında bugün maddede Ibufunan Ibtaşhik giderilmeye çalışılmıştır. 
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Madde 83. —IBu (maddede yapılan değişılk'tiklle : 
1. ödeneğine müsteniden verilebilecek avanslar ve açılabilecek 'krediler Ibiira-

raya getirilerek bütçe dışı avanslardan ayrıllmıştır. 
2. 'flütçe içi avanslar arasında yer akn ita aımiiri ımuftemet avansları üst sı

nırımın durağanlıktan çıkarılarak yılların ekonomik köşula>rının dikkate alınmasını 
sağlamak lüizere 'yıllan bütçe kanunlarıyla saptanacağı esası getirilmiş, Ibu tutarların 
da üstünde kimlere <ve hangi koşullarda avans verilebileceği veya kredi açılabileceği 
hükme bağlanmıştır 

3. Maddede yapılan en köklü değişiklik müteahhit avanslarının bütçe ödenek
leriyle ilişkisini keserek, (bir Hazine alacağı şekline dönıüştürmefc olmuştur. Zira söz
leşmelerin yapılması sırasında mavcuıt ive yeterli otaasi koşullu aranan ödame emri, 
tmütealhhi'tie verilecek avansın değil, yıllı için girişilen ftaahhüdüh karşılığı olmak ge
rekir. Müteahhide verilen avans halkedişlerden kesillmek suretiyle malhsuiben tahsil 
edilen, (kaynağına dönüşlü, gerçek tbir (Hazine alacağıdır. 

4. Maddeye eklemen yeni Ibiır fıkra ile, birkaç yıldan beri bütçe kanunlaruyk 
düzenlenen akreditifler (temel yasa içine alınmış ölüp malî yıl sonlarında artık-
larının ertesi yıla devredileceği ve karşılığı ödeneklerin Maliye Bakanlığınca özel 
Ibir (tertibe kaydedileceği, bu 'tertipten atanacak ödeneğe dayanılarak, hizmet yeri
ne getirildikçe yılı bütçesine gider kaydıyla mahsup olunacağı hükme toağlanımış-
tır. 

•Aynı fıkranın son paragrafında ise yılı için geçerli sözleşmeler ile 50 ve 51 inci 
maddeler uyarınca girişileni gelecek yıl ya da yıllara geçerli (sözleşmelerin bitim' ta
rihlerinde (tamamlanamamış hizmetler için ek ısıüre ıveri'llmesi ve bu sürenin de er
tesi yılla (taşmış lo'ltması hallerinde yıl sonu 'taahhüt axit)ık'lariının ertesi yıla devredile
ceği ve ödenekleri hakkında akreditiflerde olduğu gilbi işlem yapılacağı ve hizmet 
ek süre içinde Ibiltirilirs© haikedişlerin yeni yıl ıbültçesine gider kaydıyla ödeneceği 
hıükıme bağlanmak ısuretiyle (zorunlu nedenlerle ertesi yıla devri geıreken taahhüt 
artıklarımın ödenme usulü açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 84. — Bu madde 83 üncü maddeye paralel olarak değiştirilmiş ve sa
dece bütçe içi avans /ve krediler için ödeme emri aranacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde 86. — Kanunun 86 inci maddesinde avans ve kredilerin mahsubu için 
üç aylık mahsup süresi, hazine parasının uzun ısüre mutemetler üzerinde kalmasına 
yiolaçtığındaın ve günlümüzün ulaşı/m ve haberleşme olanaklarında çok uzun «ttdu-
ğundam, yapılan değişiklikle amiri i/ta mutemedi avanslarında 1 aya düşürülmüş, 
kredilerde ise Devllöt parası amiri ita mutemetlerinin (üzerinde olmadığı ve bu 
tür istemler daha uzunca (bir süreye ihtiyaç gösterdiği için üç aylık süre olduğu gibi 
bırakılmıştır. 

Madde 92. — Gereksinimi eri karşılayamaması nedeniyle, bütçe kanunlarında 
92 nci ımaddenin yürürlüğü durdurulmakta ve bu konuda yeni hüküm getirilmek 
tedir. Bu aksaklığın giderilmesi için sözü edilen maddeı malî yıl sonuna kadar ödte-
nemediği gilbi emanet hesabına da alınamayan borçların ödenmesine ilişkin hüküm
lerin bütçe kanunlarımda düzenlenmesine olanak sağlanacak şekle getirilmiştir. 
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'Madde 2. — Aylıklar ile diğer ödeneklerin, sürekli hizmetler ile geçici hiz
metlere ait ödeneklerin Ibir /bölümde 'tiop'lanamayaıcağı 1050 s ayıtı Kanunun 32 nci 
maddesinde hüküm altına aliınımış, ise de, 1973 yılından Ibu yana uygulanmasına 
başlanılan pırogratm, IbHiıtçe düzeninde (bir Ibütün teşkil] ©den hizmetlere ait ödenek
lerin bir program içine alınması zorunlu olduğundan bu madde uygulanamaz ha
le gelmiş ve uygulanması (bütçe kanunlarına konulan hükümlerle her yıl durdu-
rutauışitur. Bu nedenlerde ımaddle yürürlükten 'kaildırılmışjtur, 

'Madde 3. — Kararnamenin yürürlük maddesidir. ' 
Madde 4. — Kararnamenin yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 14 . 10 . 1988 

Esas No. : 1/38 
Karar No. : 32 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

26.9.1978 tarih ve 2171 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Ku
rulu Uarafından hazırlanıp, 27.2J1979 tarih ve 16563 sayıilı Resmî Gazetede yayımla
narak yürürlüğe giren ve aynı tarihte Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu
lan ve Koımisyonuımuza havale edilen «1050 Sayılı ıMutıasebei Umumiye Kanununun 
22, 24, 28, 29, 31, 37, 56, 59, 62, 64, 83, 84, 86 ve 92 nci 'Maddelerimin Değiştirilmesine 
ve 3'2 noi iMaddesinıin Yürüdükten Kalidırılmıasına İlişiklin Kanun Hükmünde Karar
name» Komisyonumuzun 13.10.1988 tarihli 41 inci birleşiminde Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı temısilciitednıin katılmasıyla İncelendi ve görüşüldü. 

24 Sayılı Kanun Hükmünde Kararmame liie; bütçe ödeneklerinin zamanımda ve 
yerinde kullanılması, yapılacak giderlerin gerçek ihtiyaçların karşılığı olması, program-
lanmıış hizmetlerim zamanında yerine getirilmesi konularında tahakkuk memurlarınla 
sorumluluk yüklenmiş, Devlete ait malların satımında belli lillkelter getirilmiş, kalkınma 
plan ve programlarına uygun bütçeler hazırlanması ve uygulanması amaçlanmış, yeni 
cetvellerin bütçe kanunlarında gösterilmesi sağlanmış, bütçenin ana bölümlerinin ta
nımı yapılmış, bütçe kanunlarına özel hükümlerin konulması önlenmiş, ödenek aktar
malarıma ilişkin hükümler yenliden düzenlıenımıiş, öngörülmeyen giderler tertibinde yer 
alan ödeneklerin kullanılması biçimine açıklık getirilmiş, parasal sınırlar günün koşul
larına göre ilgili Bakan tarafından ısiaptanacalk sınırlarla hizmetin en kısa süredie ger-
çektıeştlrilmes'i sağlanmış, Avans, kredi ve sözleşme vizelerine yeni esneklilikler getiril
miş, müteahhit avanslarının bütçe ödenekleriyle ilişkisi kesilerek bir hazine alacağı şek
line dönüştürülmüş, avans ve kredi ımiahsuplıan içlin yeni süre'ıer saptanmış, yıl sonuna 
kadar ödenmediği gibi emanet hesabına da alınmayan borçların ödenmesine ilişkin 
hükümlerin bütçe kanunlarında düzenlenmesine olanak sağlanmış, program bütçe dü
zeninde aylıklar ile diğer ödeneklerin ve yollukların bir program içinde alınması ne
deniyle 1050 sayılı kanunun 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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ıBelirtilen nedenlerle hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü Komisyo
numuzca da benıimsenıerek madde1!erinin görüşülmesine geçildi. 

24 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Çerçeve 1 linçi maddesi lile değiştirilen 
1050 sayılı Kanunun 22, 24, 28, 29, 31 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. Malî yı
lın takvim yılına alınması ve Anayasanın 1'62 nci imaddesimde de bütçe taşanlarının 
malî yıl başından en az yetmişbeş gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulaca
ğının hükme bağlanması, anılan Kanunun «Bütçenin Hazırlanması» başlıklı 34 üncü 
maddesinin de değiştirilerek, Anayasanın 162 nci maddesine uygun hale getirilmesini 
zorunlu kıldığından, kararnamede yer ailmayan 34 üncü madde değişikliği 1 inci mad
de metnine eklenmiştir. 37, 56, 59, 62, 64, 83, 84, 86 ve 92 nci maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. «Kesıinhesaplarda Süneler» başlıklı 1050 .sayılı kanunun 101 inci maddesi 
Anayasanın 164 üncü maddesine uygun olarak düzenlenmesi gerektiğinden, 101 inoı 
madde değişikliği 1 inci madde metnine eklenırnıiştir. Anayasanın 164 üncü ve 83'2 sa
yılı Sayıştay Kanununun 81 inci maddeleri ile çelişen, 1050 sayılı Kanunun 107 nci 
maddesi değiştirllerek 1 inci madde metnine eklenmiştir. 1050 sayılı: Kanunum 108 inci 
maddesinde mahsup dönemi dört ay olarak öngörülmektedir. Bu durumda Kesinhe-
sap cetvellerinin hazırlanması ve Yasama Organına sunulması! için Anayasada tanınan 
yedi, aylık süre üç aya inmiş olmaktadır. 108 inci maddede yapılan değişiklikle süre bir 
ay olarak belirlenmiş ve bu süneyi uzatmaya Maliye ve Gümrük Balkanı yetkili kılın
mıştır, değişen 108 inci madde Çerçeve 1 inci madde metnine eklenmiştir. 

Kararnamenin Çerçeve 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştlır. 
Yürürlüğü düzenleyen 3 üncü maddesi «Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gi

rer.» şeklinde, yürütmeyi düzenleyen 4 üncü maddesi ise «Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. * 

Meydana gelen değişiklikler nedeniyle Tasarının başlığı «26.5.1927 Tarihli ve 1050 
Sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Ka
nunun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına ilişkin 27.2.1979' Tarihli ve 24 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı» 
şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan, kararname metnimde yer alan «Maliye Bakanlığı» ibareleri «Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı» şeklinde düzeltilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunuümalk üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
arz olunur. 

Baişjkıan Başkanıvelkii 
Kemal Akkaya İlhan Askın 

Saimisun Bursla 

ISözcü Kâitliıp Üye 
İsmail Şengün Kadir Demir 

Oanliıziİ jKonıya 

Mehmet Ali Bilici Mehmet Deliceoğlu 
Adama Adıyaman 
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Nihat Türker 
Afyon 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
IBrzuıruım 

Abdullah Ay kon Doğan 
İsparta 

İV.. Kemal Zeybek 
İstanbul 

Birgen Keleş 
izanlar 

Şevki Göğüsger 
Kınşehliiü 

Sümer Oral 
ManlJsıa 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

İdriş Arıkan 
Süit 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Hazım Kutay 
Anlkara 

A. Şamil Kazokoglu 
Bolu 

Muzaffer Arıcı 
DemÜzH 

Abdulkadir Ateş 
Gazflantep 

H. Orhan Ergüder 
îstöanlbul 

M* Cevdet Selvi 
Eslkişehir 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Şakir Şeker 
(Sivas 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 22, 24, 28, 29, 31, 37, 56, 59, 62, 64, 83, 
84, 86 ve 92 nci Maddelerinin Değiştirilmesine ve 32 nci Maddesinin Yürürlükten Kal

dırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

K H K/24 
26 Mayıs 1927 tarihli 1050. sayılı Muhasebei Umumiye Kanunununn 22, 24, 28, 

29, 31, 37, 56, 59, 62, 64, 83, 84, 86 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesi, 32 nci mad
desinin yürürlükten kaldırılması; 26 Eylül 1978 tarihli ve 2171 sayılı Kanunun Verdiği 
yetkiye dayanılarak 'Bakanlar Kurulunca 15.2.1979 tarihinde kanarlaştıtrılmıştır. 

MADDE 1. — 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
22, 24, 28, 29, 31, 37, 56, '59, 62, 64, 83, '84, 816 ve 92 nci maddeleri: aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 22. — Bütçe ödeneklerinin verimli ve tutumlu olarak kullanılmasını sağ
lamak amacıyla, aşağıdaki ilkeler gözetilir ve yaptırımlar uygulanır : 

A) Tahakkuk memurları, ödeneklerin zamanında ve yerlinde kullanılmasından, 
giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, programlanmış hizmetlerin zamanında 
yenine getirilmesünden sorumlu, İta amirleri de bu hususları gözetmekle yükümlüdür
ler. 

Bu Kanunun uygulanmasında hangi görevlilerin gider tahakkuk memuru sayıla
cağı, bütçe kanunlarındaki ayırım da göz önünde bulundurularak Maliye Bakanlığınca 
belli edilir. Tahakkuk memuru sayılanlara ita amirliği yetkisinin verilmesi durumunda 
tahakkuk memurluğu görevi yetki kademesindeki en yakın yönetici! tarafından yürü
tülür. Bu durumda ita amiri ve tahakkuk memuru yukarıdaki hususlardan birlikte so
rumlu olurlar. 

B) a) Bir gidenin yapılmasına gerek gösteren görevliler, giderin gerçek gerek
sinme karşılığı olmasından tahakkuk ımemurü: ile birilikte, 

,b) Bir mal veya hizmetin atamasında görevli olanlar ilgili usul hükümleri çer
çevesinde, belli nitelikteki mal veya hizmetin en uygun bedelle ©İde edilmesinden, belli 
bir bedelle amaca uygun nitelikte emi fazla mal veya hizmet sağlanmasından doğrudan 
doğruya, 

sorumludurlar. 
C) Alınmayan mal ya da hizmeti alınmış; mevcut olmayan inşaat, onarım ve 

üretimi var ya da bitmiş gibi göstererek gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle Devle
tin malvarhğından bir eksilmeye neden olanlar İle bu ve 'benzeri gerçekleştirme ve di
ğer kanıtiiayıeı belgeleri bilerek İmza ya da onaylamış bulunanlar hakkında ceza ka
nunlarının bu eylemlere ilişkin bükümleri uygulanır. 

D) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere aykırı işlem ve davranışlardan do
ğan Devlet zararı, sorumlularına ödettirilir. Şu kadar ki, suç konusu teşkil etmemek 
kaydıyla, bu işlem ve davranışlar Devlete ait bir hizmet ve girişimin gerçekleştirilmesi 
ya da tamamlanması gibi iyiniyetJli bir amaca dayandığı ve hizmet yapılmış ya da mal 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

26.5.1927 Tarihli ve 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 
27.2.1979 Tarihli ve 24 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 26.5.1927 Tarihli \ e 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
22, 24, 28, 29, 31, 34, 37, 56, 59, 62, 64, 83, 84, 86, 92, 101, 107 ve 108 inci mad
deleri aşağıdaki tyiçimde değiştirilmiştir. 

Madde 22. -I- Bütçe ödeneklerinin verimli ve tutumlu olarak kullanılmasını sağla
mak amacıyla, aşağıdaki! ilkeler gözetilir ve yaptırımlar uygulanır : 

A) Tahakkuk memurları, ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından, 
giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, programlanmış hizmetlerin zamanında 
yerine getirilmesinden sorumlu, ita amirleri de bu hususları gözetmekle yükümlüdür
ler. 

Bu Kanunun uygulanmasında hangi görevlilerin gider tahakkuk memuru sayıla
cağı, bütçe kanunlarındaki ayırım da göz önünde bulundurularak Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca bell|i edilir. Tahakkuk memuru sayılanlara ita amirliği yetkisinin veril
mesi durumunda tahakkuk memurluğu görevi yetki kademesindeki en yakın yönetici 
tarafından yürütiılür. Bu durumda ita amiri ve tahakkuk memuru yukarıdaki husus
lardan birlikte sorumlu olurlar. 

B) a) Bir güderin yapılmasına gerek gösteren görevliler, giderin gerçek gerek
sinme karşılığı olmasından tahakkuk memuru ile birlikte, 

b) Bir mal I veya hizmetin alınmasında görevli olanlar ilgili usul hükümleri çer
çevesinde, belli n|telikteki mal veya hizmetin en uygun bedelle elde edilmesinden, belli 
bir bedelle amaca uygun nitelikte en fazla mal veya hizmet sağlanmasından doğrudan 
doğruya, 

Sorumlüdurlaj. 
C) Alınmayan mal ya da hizmeti alınmış; mevcut olmayan inşaat, onarım ve 

üretimi var ya da bitmiş gibi göstererek gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle Dev
letin mal varlığından bir eksilmeye neden olanlar ile bu ve benzeri gerçekleştirme ve 
diğer kanıtlayıcı belgeleri bilerek imza ya da onaylamış bulunanlar hakkında ceza 
kanunlarının bu eylemlere ilişkin hükümleri uygulanır. 

D) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere aykırı işlem ve davranışlardan 
doğan Devlet zararı, sorumlularına ödettirilir. Şu kadar ki, suç konusu teşkil etmemek 
kaydıyla, bu işlem ve davranışlar Devlete ait bir hizmet ve girişimin gerçekleştirilmesi 
ya da tamamlanması gibi iyiniyetli bir amaca dayandığı ve hizmet yapılmış ya da mal 
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testim aıhnmış bulunduğu takdirde, Sayıştayın, Malîye Bakanlığının ya da ilgili daire
nin listemi üzerine, atamaya yetki1! i ımerci veya 'kurullar taraf undan sorumlularının bi
rer aylıklarının ceza olarak kesilmesıine; tekrarlanması durumunda bunların ilgili hiz
metlerde bir daha çaliştırılmamaık üzere görıevilıeriıntiın değiştlirilimesine ya dla memurluk
tan çıkarılmasına kanun, tüzük ve yönetmeliklerinde bu cezayı vermeye yetkili kılın
mış ımerci ya da kurullarca karar verilir. Bu (Kanunun sorumluluk üstienme lüle ilgili 
hükümleri saklı kalmak üzere, gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen ikinci de
rece ita amirlerinin birer aylıklarının kesllîımeslne Sayıştayın veya Maliye Balkan!ığıının 
istemi üzerine İçişleri Bakanlığınca karar verilir. Birinci derece İta amiri olan Bakanlar 
hakkında 13 üncü madde uyarınca işı'eım yapılır. 

E) Adı. ne olursa olsun bir kornılsyon veya kurul gibi bir organ ya da uzman bir 
görevli tarafından düzenlenen keşif, hakediş, tutanak, rapor, karar ve benzeri belge
lere dayanılarak yapılan ödemelerde Sayıştayca saptanacıaık sorumluluğa, tahakkuk 
memuru ve .saymamla birlikte, söz konusu belgeleri düzenleyeni ve onaylayan kişiler 
de katılır.» 

«Madde 24. — Devlete ait taşınmaz mallardan değeri yılları bütçe kanunlarında 
saptanan alt sınırdan düşük olanilar 'Maliye Bakanlığınca (harp gemileri Millî Savunma 
Bakanlığınca), alt ve üst sınırlar arasında kalanlar Bakanlar Kurulunca satılır; üst sı
nın aşanların satışı yasa İle olur.» 

«Madde 28. — Her malî yılda Devletçe toplanacak gelirler ile ödenecek giderler 
bütçe kanununda belli edilir. Bütçeler, kalkınma plan ve programlarının gerekleri ile 
fayda ve maliyet unsurları gözönünde tutularak verimlilik ve tutumluluk ilkelerine 
göre hazırlanır ve uygulanır. Gelir tahsilatı, ödetmeler dengesi ve genel ekonomik ko
şullar gözönünde tutularak ödeneklerin her yıl bütçe kanunlarında gösterilen oranlara 
kadar ki kısmını kullandırımamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

«Madde 29. — Bütçe kanunu bir metinden ve elklll cetvellerden oluşur. Eklenmesi 
öngörülen cetveller ilgili bütçe kanunlarının metinlerinde gösterilir.» 

«Madde 31. — Gider cetvelleri daireler ve bölümler olarak düzenlenir. Birbiriyle 
ilgili ve bağiıanitilı giderler bir bölüm oluşturur. Bölümlerim; düzeni, yılları bütçe ka-
nunliarındla belirtilir.» 

«Madde 37. — Bütçe kanunlarında belirtilecek hizmet ve amaçlar İçin genel ve 
katma bütçelere gerektiğimde aktarma yapılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 
ilgili tertiplerinde yedek ödenek bulundurulabilir. 

Bu ödeneklerden aktarma yapmaya Maliye IBakanı yetkilidir.» . 

«Madde 56. — Bütçeler ve bölümler arasında ödenek aktarması yasa ile olur. 
Ancak, harcamalarda tasarrufu sağlamak, dengeli ve etkili bir bütçe politikasını ger
çekleştirmek üzere bu tür aktarmaları yapmaya ve yeni tertipler açmaya, bütçe kanun
larıyla Maliliye Bakanı yetkili kılınıabilir. 
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teslim alınmış bulunduğu takdirde, Sayıştayın, Maliye ve Gümrük Bakanlığının ya da 
ilgili dairenin istemi üzerine, atamaya yetkili merdi veya kurullar 'tarafından sorumlu
larının birer aylıklarının ceza olarak kesilmesine; tekrarlanması durumunda bunların 
ilgili1 hizmetlerde bir daha çalıştırılmamak üzere görevlerinin değiştirilmesine ya da 
memurluktan çıkarılmasına kanun, tüzük ve yönetmeliklerinde bu cezayı vermeye yet
kili kılınmış merci ya da kurullarca karar verilir. Bu Kanunun sorumluluk üstlenme 
ile ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen 
ikinci derece ita amirlerinin birer aylıklarının kesilmesine Sayıştayın veya Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının istemi üzerine İçişleri Bakanlığınca karar verilir. Birinci derece 
ita am'irii olan bakanlar hakkında 13 üncü madde uyarınca işlem yapılır. 

E) Adı ne olursa olsun bir komisyon veya kurul gibi bir organ ya da uzman 
bir görevli tarafından düzenlenen keşif, hakediş, tutanak, rapor, karar ve benzeri bel
gelere dayanılarak yapılan ödemelerde Sayıştayca saptanacak sorumluluğa, tahakkuk 
memuru ve saymanla birlikte, söz konusu belgeleri düzenleyen ve onaylayan kişiler de 
katılır. 

Madde 24. — Devlete ait taşınmaz mallardan değeri yılları bütçe kanunlarında 
saptanan alt sınırdan düşük olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca (harp gemileri 
Millî Savunma Bakanlığınca), alt ve üst sınırlar arasında kalanlar Bakanlar Kurulunca 
satılır; üst sınırı aşanların satışı yasa ile olur. 

Madde 28. — Her malî yılda Devletçe toplanacak gelirler ile ödenecek giderler 
bütçe kanununda belli edilir. Bütçeler, kalkınma plan ve programlarının gerekleri ille 
fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik ve tutumluluk ilkelerine 
göre hazırlanır ve uygulanır. Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve genel ekonomik koşul
lar göz önünde tutularak ödeneklerin her yıl bütçe kanunlarında gösterilen oranlara 
kadarki kısmını kullandırmamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Madde 29. — Bütçe kanunu bir metinden ve ekli cetvellerden oluşur. Eklen
mesi öngörülen cetveller ilgili bütçe kanunlarının metinlerinde gösterilir. 

Madde 3L — Gider cetvelleri daireler ve bölümler olarak düzenlenir. Birbiriyle 
ilgili ve bağlantılı giderler bir bölüm oluşturur. Bölümlerin düzeni, yılları bütçe kanun
larında belirtilir. 

Bütçenin Hazırlanması 

Madde 34. — Bakanlıklardan her biri kendi bütçesini hazırlayarak temmuz ayı 
sonuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderir. Maliye ve Gümrük Bakanı 
da kendi -Bakanlığının gider bütçes'i ile gelir bütçesini hazırlayıp ötekilerle birleştirerek 
Devletin bir yıllık genel bütçe tasarısını meydana getirir. Bu tasarı Bakanlar Kuru
lunca incelenip onandıktan sonra malî yıl başından en az 75 gün önce, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 
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Bölüm içi aktarmalar Mahiye Balkanımın izni ile yapılır.» 
^Madde 59. — Maliye Bakanlığı bütçesinlın düşünülmeyen giderler karşılığı ter

tibinde yer alan ödenekten, bütçenin hazırlanması sırasında öngörülmeyen ve bütçede 
tertipleri bulunmayan, ancak yerine getirilmesi zorunluluğu Bakanlar Kurullunea ka
rarlaştırılan olağanüstü hizmet ve giderleri karşılamak amacıyla ilgili kuruluş hizmet 
programlarında gerekli tertipleri açarak aktarma yapmaya ve bu tertiplerden yapılla-
cak ödemelerin esaslarını gerektiğinde saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

İlgili ya da «geçen ve eski yıllar borçları» tertiplerinden ödenemeyen ilama bağlı 
borçlar Maliye Bakanlığı bütçesi ile Ikatma bütçe'lerde yer alan (ilama bağlı borçlar ter
tiplerinden ödenir. Bu tertiplerdeki ödenekleri, yetmemesi hallinde, artırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir.» 

'«Madde 62. — Bakanlar, ikinci derece ita amirlerinin ımerkezdbn izin alımıaksızın 
hangi tür ve tutardaki sözleşmeleri yapmaya yetkili olduklarını malî yıl başında du
yururlar.» 

«Madde 64. — Harcamayı gerektirecek taahhüt ve sözleşme tasarlıları vize için 
Malıiye Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakanlığı vizesinden ayrık tutulacak taahhüt ve 
sözıeşmeler yılları bütçe kamurilarında belirtilir. 

Maliye Bakanlığına gelen taahhüt ve sözleşme tasarılarından uygun görülenler 15 
gün içinde vize edilir. Uygun görülmeyenler aynı süre içinde gerekçeli olarak ilgili ku
ruluşa gönderilir. Aykırılık ya da eksiklikler sözkomııısu gereikçe doğrultusunda gideril
dikten sonra Maliye Bakanlığına ikinci kez gelen taahhüt ve sözleşme tasarıları bu nok
talardan incelenir ve .tatil günleri sayılmamak üzere 5 gün içinde vize edilir; uygun 
bulunmazsa geri çevrilir. Geri çevirmelerde, yasaların açıkça yasaklamadığı konularda 
ilgili ita amirlerinin sorumluluk üstlenmesi durumunda, 832 sayılı Sayıştay Kanunu
nun ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, taahhüt ve sözleşmeler imzalanabilir.» 

«•Madde 83. — Aşağıda koşullan belirtilen durumlarda avans verilebilir, kredi aç-
tırılabilıir. 

A) 'Bütçe tçi Avans ve Krediler : 
a) Tahakkuk ve verile emri işlemılerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi 

ve çeşitli giderler için ita amirlerinin gösterecekleri füzum üzerine, görevlendirecekler i 
mutemetlere, üst sınırları yıllıları bütçe kanunlarıyla saptanacak tutarlarda avans ve
rilebilir. Avansın sınırlandırılmasına Maliye Bakanı yetkilidir. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararıyla Cumhurbaşkanlığı daire mutemetlerine 
ve Maliye Bakanlığınca, Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak, askerî daireler mute
metleri ile elçiler, konsoloslar, müşavirler ve ateşelere bu tutarın üzerinde avans ve
rilebilir. 

b) Verilebıilmıe koşulları (a) fıkrasında belirlenen avans sınırlarını aşan giderler 
için dairesinin göstereceği lüzum ve Maliye Bakanlığının izni üzerine, ita amiri mute
metleri adına banka veya saymanlık nezdinde; kredi açılabilir. Banka veya saymanlık, 
mutemedin göstereceği yere veya alacaklıya doğrudan doğruya ödeme yapar. 
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Madde 37. — Bütçe kanunlarında belirtilecek hizmet ve amaçlar için genel ve 
ve katma bütçelere gerektiğinde aktarma yapılmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
bütçesinin ilgili tertiplerinde yedek ödenek bulundurulabilir. 

Bu ödeneklerden aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
Madde 56. — Bütçeler ve bölümler arasında ödenek aktarması yasa ile olur. 

Ancak, harcamalarda tasarrufu sağlamak, dengeli ve etkili bir bütçe politikasını ger
çekleştirmek üzere bu tür aktarmaları yapmaya ve yeni tertipler açmaya, bütçe ka
nunlarıyla Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınabilir. 

Bölüm içi aktarmalar Maliye ve Gümrük Bakanının izni ile yapılır.-
Madde 59. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin düşünülmeyen giderler 

karşılığı tertibinde yer alan ödenekten, bütçenin hazırlanması sırasında öngörülmeyen 
ve bütçede tertipleri bulunmayan, ancak yerine getirilmesi zorunluluğu Bakanlar Ku
rulunca kararlaştırılan olağanüstü hizmet ve giderleri; karşılamak amacıyla ilgili ku
ruluş hizmet programlarında gerekli tertipleri açarak aktarma yapmaya ve bu tertip
lerden yapılacak ödemelerin esaslarını gerektiğinde saptamaya Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

İlgili ya da «geçen ve eski yıllar borçları» tertiplerinden ödenemeyen ilama bağlı 
borçlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi ile katma bütçelerde yer alan ilama bağlı 
borçlar tertiplerinden ödenir. Bu tertiplerdeki ödenekleri, yetmemesi halinde artırmaya 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Madde 62. — Bakanlar, ikinci derece ita amirlerinin merkezden İzin almaksızın 
hangi tür ve tutardaki sözleşmeleri yapmaya yetkili olduklarını malî yıl başında du
yururlar. 

Madde 64. — Harcamayı gerektirecek taahhüt ve sözleşme tasarıları vize için Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı vizesinden ayrık 
tutulacak taahhüt ve sözleşmeler yılları bütçe kanunlarında belirtilir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına gelen taahhüt ve sözleşme tasarılarından uygun 
görülenler 15 gün içinde vize edilir. Uygun görülmeyenler aynı süre. içinde gerekçeli 
olarak ilgili kuruluşa gönderilir. Aykırılık ya da eksiklikler söz konusu gerekçe doğ
rultusunda giderildikten sonra Maîiye ve Gümrük Bakanlığına ikinci kez gelen taahhüt 
ve sözleşme tasarıları bu noktalardan incelenir ve tatil günleri sayılmamak üzere 5 gün 
içinde vize edilir; uygun bulunmazsa geri çevrilir. Geri çevirmelerde, yasaların açıkça ya
saklamadığı konularda ilgili ita amirlerinin sorumluluk üstlenmesi durumunda., 832 sa
yılı Sayıştay Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, taahhüt ve sözleşmeler 
imzalanabilir. 

«Madde 83. — Aşağıda koşullan belirtilen durumlarda avans verilebilir, kredi 
açtırılabilir. 

A) Bütçe içi avans ve krediler : 
a) Tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek, ivedi 

ve çeşitli giderler için ita amirlerinin gösterecekleri lüzum üzerine, görevlendirecekleri 
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c) Yabancı ülkelerde yapılacak satın aknallar için görevlendiril en mutemetler adı
na gerektiğimde, Maliye Bakanlığınca, yerel bankalardan birinde kredi açtırılır. 

d) Yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için, dairesinin göstereceği lüzum 
ve Maliye 'Bakanlığının izniyle, millî bankalar nezdinde akreditif karşılığı kredi açtı
rılır. 

Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birilikte öde
nekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarımın karşılığı, yeni yılda 'Maliye Bakan

lığınca ilgili kuruluş bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek kaydolunur. 
Yilı için geçerli sözleşmeler ile gelecek yıl1 ya id a yıllara geçerli sözleşmeler in bi

tim tarihlerinde henüz bir kısım hizmet yenine getirilememiş, ancak, ilgili idarece ek 
süre verilmiş ve bu süre ertesi malî yılla taşmış İse; yıl1 sonunda taahhüt artığı devre
dilir ve bu tutarlara ilişkin ödenekler hakkında akreditiflerle ilgili hükümler uygula
nır. Devredilen taıahüt artığı karşılığı hizmet dk süre 'içinde yerine getirilerek kiamıtlıayı-
cı belgeleri saymanlığa verildiğinde, tutarı hizmetin yapıldığı yııl bütçesine gider kay
dıyla ödenir. 

e) Görevlilere geçici ya da sürekli görev yollukları karşılığı avans verilebilir. Bu 
avansların tutarı ve mahsup süreleri özel yasalarındaki hükümlere tabidir. 

B) Bütçe Dışı Avanslar : 
a) Taahhüt tutarının üçte birine kadar Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan oran

larda, hizmet yerine getirildikçe mahsubu yapıllmak üzere, müteahhitlere, ıtemılnat kar
şılığı bütçe dışı avans verilebilir. Bu avansların verilebilmesi; sözleşmelerinde öngörül
müş olması koşuluna bağlıdır. 

b) özel yasalarında hüküm bulunması durumumda bütçe dışı avans verilebilir.» 

«Madde 84. — Bütçe içi avans ve krediler karşılığı ödeme emirleri ilgili tertipten 
saklı tutulur. 

Her birim için yalnız bir mutemet görevlendirilebilir. Hangi örgüt kademelerinin 
birim sayılacağı bütçe kanun! ar ındalki ayrımla paralel olarak Maliliye Bakanlığınca bel
li edilir. Bir bütün oluşturan ve ayrı ayrı yerlerde bulunan askerî birimler ile kurum
ların herbiri içim ayrı mutemet görevlendirülebilir. 

Bir 'mutemede verilecek avanslar, toplamı 83 üncü maddede belirlenen tutarları 
aşmamak koşuluyla, çeşitli tertiplerden olabilir.» 

«Madde 86. — Her mutemet aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı 
belgeleri en çok bir ay, adına açılan kredilerden harcadığı tutarvara .ilişkin kanıtlayıcı 
belgeleri ise en çok üç ay içinde saymana vermekle yükürnjlıüdür. Bu süreler içinde ge-
tlrllılıecek harcama be'gelıeri tutarında yenliden avans verülmesıi veya kredi açılması ola
naklıdır. Bu biçimde mahsup işlemi yapılamadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, 
kredi açılamaz, Mutemet, işin tamamlanmasından sonra, yukarıdaki bir ve üç aylık 
sürelerin bitimini beklemeksizin, avans ve kredi artığını İade etmek ve hesabını kapat
mak zorundadır. Süresi içimde mahsup edilmeyen avanslar için mutemetler halkkında 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygula
nır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 
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mutemötlere, üst sınırları yılları bütçe kanunlarıyla saptanacak tutarlarda avans verile
bilir. Avansın sınırlandırılmasına Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararıyla Cumhurbaşkanlığı daire 
mutemetlerine ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, Bakanlar Kurulu kararma daya
nılarak, askerî daireler mutemetleri ile elçiler, konsoloslar, müşavirler ve ataşelere bu 
tutarın üzerinde avans verilebilir. 

b) Verilebilme koşulları (a) fıkrasında belirlenen avans sınırlarını aşan giderler 
için dairesinin göstereceği lüzum ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının izni üzerine, ita 
amiri mutemetleri adına banka veya saymanlık nezdinde kredi açılabilir. Banka veya 
saymanlık, mutemedin göstereceği yere veya alacaklıya doğrudan doğruya ödeme ya-
pab 

c) Yabancı ülkelerde yapılalak satın almalar için görevlendirilen mutemetler 
adına gerektiğinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, yerel bankalardan birinde kredi 
açtırılır. 

d) Yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için, dairesinin göstereceği lüzum 
ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının izniyle, millî bankalar nezdinde akreditif karşılığı 
kredi açtırılır. 

Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte öde
nekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı, yeni yılda Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca ilgili kuruluş bütçesinde açılacak özel bir tertibe Ödenek kaydolu
nur. 

Yılı için geçerli sözleşmeler ile gelecek yıl ya da yıllara geçerli sözleşmelerin bi
tim tarihlerinde henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş, ancak, ilgili idarece ek 
süre verilmiş ve bu süre ertesi malî yıla taşmış ise; yıl sonunda taahhüt artığı devredi
lir ve bu tutarlara ilişkin ödenekler hakkında akreditiflerle ilgili hükümler uygulanır. 
Devredilen taahhüt artığı karşılığı hizmet ek süre içinde yerine getirilerek kanıtlayıcı 
belgeleri saymanlığa verildiğinde, tutarı hizmetin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydıy
la ödenir. 

e) Görevlilere geçici ya da sürekli görev yollukları karşılığı avans verilebilir. Bu 
avansların tutarı ve mahsup süreleri özel yasalarındaki hükümlere tabidir. 

B) Bütçe dışı avanslar : 
a) Taahhüt tutarının üçte birine kadar Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan oran

larda, hizmet yerine getirildikçe mahsubu yapılmak üzere, müteahhitlere, teminat kar
şılığı bütçe dışı avans verilebilir. Bu avansların Verilebilmesi sözleşmelerinde öngörül
müş olması koşuluna bağlıdır. 

b) Özel yasalarında hüküm bulunması durumunda bütçe dışı avans verilöbilir.» 

«Madde 84. — Bütçe içi avans ve krediler karşılığı ödeme emirleri ilgili tertipte 
saklı tutulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 
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«Madde 92. — Malî yılın sonuna kadar ödtenemediği gibi emanet hesabına da alı
namayan borçların ödenmesine 'Mşlkin hükümler bütçe kanunlarında gösterür.» 

MADDE 2. — 1050 sayılı Kanunun 32 nci maddesi .yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 
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Her birim için yalnız bir mutemet görevlendirilebilir. Hangi örgüt kademelerinin 
birim sayılacağı bütçe kanunlarındaki ayırıma paralel olarak Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca belli edilir. Bir bütün oluşturan ve ayrı ayrı yerlerde bulunan askerî birim
ler ile kurumların herbiri için ayrı mutemet görevlendirilebilir. 

Bir mutemede verilecek avanslar, toplamı 83 üncü maddede belirlenen tutarları 
aşmamak koşuluyla, çeşitli tertiplerden olabilir.» 

i«Madde 86. — Her mutemet aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı 
belgeleri en çok bir ay, adına açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı 
belgeleri ise en çok üç ay içinde saymana vermekle yükümlüdür. Bu süreler içinde ge
tirilecek harcama belgeleri tutarında yeniden avans verilmesi veya kredi açılması ola
naklıdır. Bu biçimde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş ilcin yeniden avans verilemez, 
kredi açılamaz. Mutemet, işin tamamlanmasından sonra, yukarıdaki bir ve üç aylık 
sürelerin bitiimini beklemeksizin, avans ve kredi artığını iade etmek ve hesabını kapat
mak zorundadır. Süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar için mutemetler hakkında 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.» 

«Madde 92. — Malî yılın sonuna kadar ödenemediği gibi emanet hesabına da alı
namayan borçların ödenmesine ilişkin hükümler bütçe kanunlarında gösterilir.» 

Kesinhesaplarda Süreler \ 
Madde 101. — Bakanlardan her biri kendi bütçesine ait gider kesinhesap cetve

lini malî yılın bitiminden itibaren en geç beş ay içinde Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğına gönderir. Maliye ve Gümrük Bakanı kendi Bakanlığına ait gider kesinhesap cet
velini aynı süre içinde hazırlamakla beraber Devletin genel gelür ve giderlerini kapsa
yan Hazine genel hesabını ve kesinhesap kanun tasarılarını düzenleyerek malî yılın 
bitiminden itibaren en geç yedi ay sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edil
mek üzere Bakanlar Kuruluna sunar. 

Hazine genel hesabı ve kesinhesap kanun tasarılarının bir örneği de bu süre içinde 
Sayıştay Başkanlığına gönderilir. 

Görevden ayrılan bakana ait kesinhesap, yerine gelen bakan tarafından verilir. 

Genel Uygunluk Bildirimi 
Madde 107. — Sayıştay, kesinhesap kanun tasarılarının kendilerine verilmesinden 

itibaren en geç yetmişibeş gün içinde, Hazine genel hesabı üzerindeki genel uygunluk 
bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 

Mahsup Dönemi 

Madde 108. — Malî yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mah
sup edilememiş alanların mahsup işlemlerine saymanlarca malî yıllın bitiminden itiba
ren bir ay süre ile devam edilebilir. 

Bu süreyi uzatmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 
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MADDE 3, — Bu Kanun Hükmünde Kararname 1.3.1979 tarikinde yürürlüğe 
girer, 

MADDE 4. 
yürütür. 

Bu Kanun Hükmünde Kararname 'hülkümılerini Baikanlkr Kurulu 

B̂aışbalkıaın 
B.ı Ecevit 

DevM Bak. - Başbakan Yaırd. 
O. Eyüboğlu 

Devlet İBalk. - Başbakan Yiaırd. 
H. Çetin 

Devlet iBakiamt 
Dr.ı LA Doğan 
DeMlet <Bakaına 

A.\ -R.ı Septîoğlu 
Devlet (Balkanı 

A.t Şener 
MM Savunma IBakaını 

2V.ı Akmandor 
Dışişleri Bakanı V. 

N, Uğur 
Millî (Egiltüm' Bakanı 

2V.j Uğur 
Ticaret Bakanı 
T.ı Köprülüler 

Oütm. ve Tekel Bakalnı 
T., Mataracı 

Gıda - Taırılm ve Hay, Bakiam 
M., Yüceler 

Salnlaıyti ve Teknoloji Bakanı 
0« Alp 

Onierji vle Talbîî Kay, Bakanı 
D., Baykal 

îmatf /vte İskân Bakanı 
A.t Karaaslan 
Orman Bakanı 

V. tlhari 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

H. İşgüzar 

Cumhurbaşkanı 
F. S. Korutürk 

Devlet Bak. - Başbakan Yard. 
F. Sükan 

Devlet (Balkanı 
Ee Akova 

Devlet (Balkanı 
S. Yıldız 

Devlet (Öalbainı 
M. Kılıç 

Adalöt Bakanı 
Mı Can 

llclşübıü Balkanı 
üf.ı F, Güneş 

Malye 'Balkanı 
Z. Müezzinoğlu 

BaynMıdık (Bakanı 
$, Elçi 

Sağ, ve So's. Yar. Bakanı 
Af., Tan 

Utoştorma ıBlalklanı 
G., Ön^« 

A., B. Ersoy 
İşl'etoıieleffl Bakanı 

K.) Bülutoğlu 
Turizm ve Tanıltmla Baklanı 

A* Coşkun 
Klöy îşfleıii ve Kbop, Bakanı 

Aı Topuz 
Gençlik ve Spor Bakanı 

y., Çakmur 
Kültür Bakanı 
A., T, Kışlalı 

Yerel Yönelim Bakanı 
M., Ûzdemir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 
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MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 102) 

1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 ve 
6760 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Parasal Sınırların 
Saptanmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /39) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 11 . 12 , 1978 
Başkanlığı 

Sayı : 101 j 1-8110489 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 ve 6760 sayılı Kanunlarda Yer 
Alan Parasal Sınırların Saptanmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü 
Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uya
rınca ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

2171 sayılı Kamu Yönetiminde ve Harcamalarında Etkinlik ve Verimliği Sağla
mak ve Savurganlığı Önlemek Amacıyla Alınacak Ekonomik ve Malî Önlemler Hak
kında Yetikti Kanununun 5 iindi maddestinin (p) fıkrasında; 1050 sayılı Kanunun 24, 
62, 64, 83 ve 84 üncü, 2490 sayılı Kanunun 2, 5, 7, 16, 19, 41, 46 ve 50 nci, 4353 sa
yılı Kanunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 34 üncü, 3904 sayılı Kanunun '8 inci, 5433 sayılı 
Kanunun 10 uncu, 5539 sayılı Kanunun 32 nci, 6200 sayılı Kanunun 35 inci, 6686 sa
yılı Kanunun 6 ncı, 6760 sayılı Kanunun 74 üncü maddelerindeki parasal sınırların 
dinamik bir iktisadî ortamın zaman içerisindeki gelişmelerden doğan gereksinimlerine 
gecikmesiz yanıt verilmesini sağlamak üzere yıllan bütçe kanunlarında saptanması, 
1978 malî yılı için ise Bakanlar Kurulunca 'belli edilmesi ilkesi getirilmiştir. 

Bu Kanun Hükmünde'ki Kararname ile yuikaında belirtilen 'amaçların gerçekleş-
tiritaıeskıe yönelik bir düzen getirilmefctedik". 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Yürürlüğe girdikleri tarihten günümüze kadar geçen süre içerisinde çok 
az değişikliğe uğrayan 1050 sayılı Kanunun 24, 62, 64, 83, ve 84 üncü, 2490 sayılı Ka
nunun 2, 5, 7, 16, 19, 41, 46 ve 50 nci, 4353 sayılı Kamunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 34 
üncü, 3904 sayılı Kanunun 8 inci, 5433 sayılı Kanunun 10 uncu, 5539 sayılı Kanunun 
32 nci, 6200 sayılı Kanunun 35 inci, 6686 sayılı Kanunun 6 nci, 6760 sayılı Kanunun 
14 üncü maddelerinde öngörülen parasal sınırlar ihtiyaçların çok gerilerinde kalmıştır. 
Bu maddeyle getirilen düzenleme, yukarıda 'belirtilen kanuriların parasal sınırlarla ilgili 
maddelerindeki tutarların, günün koşullarına uygun biçimde yılları bütçe kanunların
da sapitanmasına yöneliktir. Bu 'düzenleme ile, yasalardaki parasal sınırlara ekonomik 
ve malî koşullardaki değişimlere gecikmeksizin ve yakından uyabilecek bir esneklik 
kazandırılmıştır. 

Madde 2. — Kararnamenin ikinci maddies'i, İlgili yasa'lardalki parasal sınırlar 
hakkında birinci madde ile getirilen esnekliğin 1978 Malî Yılında da sağlanabilmesi 
için Batanlar Kuruluna yetki vermektedir. 

Ma'dde 3.— Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük maddesidir. 

Madde 4. — Kanun Hükmünde Kararnamenin yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 102) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/39 
Karar No. : 33 

14 . 10 . 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

26.9.1978 'tarih ve 2171 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Balkanlar Ku
rulu tarafından hazırlanıp, 11.12.1978 tarih ve 16486 sayılı Resmî Gazetede yayınla
narak: yürürlüğe konulan ve Anayasanın belirttiği süre liçünde aynı gün Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Komisyonumuza havale edilen «1050, 2490, 
3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 ve 6760 sayılı Kanunlarda Yer Alan Parasal Sınır
ların Saptanmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname» Komisyonumuzun 13.10.1988 
tarihli 41 inci Birleşiminde Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla 
incelendi ve görüşüldü, 

1050 sayılı Kanunun 24, 62, 64, 83 ve 84 üncü, 2490 sayılı Kanunun 2, 5, 7, 16, 
19, 41, 46 ve 50 nci, 4353 sayılı Kanunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 34 üncü, 3904 sayılı Ka
nunun 8 inci, 5433 sayılı Kanunun 10 uncu, 5539 sayılı Kanunun 32 nci, 6200 sayılı Ka
nunun 35 inci, 6686 sayılı Kanunun 6 inci, 6760 sayılı Kanunun 14 üncü rnaddelerin-
dekli parasal sınırların ekonomik gelişmeler paralelnıdıe günün şartlarına cevap verecek 
şekilde yılları bütçe kanunlarında belirtilmesi, 1978 malî: yılı için ise, Bakanlar Kuru
lunca belli ©difaesi amacıyla hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü Ko
misyonumuzca da benimsenerek maddelerinin] görüşülmesine geçilmiştir, 

Kararnamenin 1 inci maddesinin (a) fıkrası ile 1050 sayılı Kanunun değiştirilen 
maddeleri daha sonra 24 sayılı K. H. K. (İle yeniden değiştirilmesi, '(b) fıkrası ile bazı 
maddeleri değiştirilen 2490 sayılı Kanunun daha sonra 2886 sayılı Kanunla yürürlük
ten kaldırılması, (d) fıkrası (ile 8 inci maddesi (değiştirilen 3904 sayılı Kanunun 236 sa
yılı K. H. K. ile yürürlükten kaldırılması, (e) fıkrası ile 10 uncu maddesi değiştirilen 
5433 sayılı Kanunun 95 sayılı K. H. K. ile yürürlükten kaldırılması, (h) fıkrası ile 6 
nci maddesi değiştirilen 6686 sayılı Kanunun 116 sayılı K. H. K. ile yürürlükten kal
dırılması nedenleriyle (a), (b), (d), (e) ve (h) fıkraları madde metninden çıkartılmış ve 
1 inci madde bu değişiklikler paralelinde yenideni düzenlenmiş, 

'Kararnamenin 2 nci maddesi, Geçici Madde niteliğinde olup, 1978 malî yılını 
iiıl'gjMendiırdiğtaden kararname metninden çıkarılmış, 

Yürürlüğü düzenleyen 3 üncü madde 2 nci madde odarak «Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer.» şeklinde, Yürütmeyi düzenleyen 4 üncü maddesi ise 3 üncü 
madde olarak «Bu Kanun hükümlerini BakanHar Kurulu yürütür.» şeklinde değiştiri
lerek kabul edilmiştir. 

Ayrıca, kararnamenin başlığı yapılan değişikliklere uygun olarak «4353, 5539, 
6200 ve 6760 sayilı Kanunlarda Yer Alan Parasal Sınırların Saptanmaısına İlişkin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 102) 



111.12.1978 Taartiıh ve 17 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lüne Dair Kanun Tasarısı» şeklinde yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksök Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Baştoanıvelkli 
İlhan Aşkın 

iBuırtsıa 
Kâltip Üye 

Kadir Demir 
Konya 

Nihat Türker 
Afylon 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

H.ı Orhan Ergüder 
İstanbul 

M. Cevdet SeM 
Eskişehir 

imzada bulunamadı 

S, Halil Özsoy 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Şakir §eker 
SSivais 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Kemal Akkaya 

ISamisiun 
Sözcü 

İsmail Sengün 
Denizli 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Hazım Kutay 
Ankara 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

N. Kemal Zeybek 
İstanbul 

Birgen Keleş 
lîzmüsr 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Sümer Oral 
Manoısia 

Mahmut Öztürk 
Niğdö 

İdris Artkan 
Siirt 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 ve 6760 Sayılı Kanunlarda Yer Akn 
Parasal Sınırların Saptanmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 ve 6760 sayılı kanunlarda yer alan 
parasal sınıflarım saptanmiası, 26.9.1978 tarihli ve 2171 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak, Bakanlar Kuruluınca 31.10.1978 tarihlinde kararlaştırılmiıiştır. 

MADDE 1. — 1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 ve 6760 sayılı 
kanunlardan; 

ıa) 1050 sayılı Muhaısebei Umumiye Kanununun 24, 62, 64, 83, ve 84 üncü, 
ib) 2490 ısayiilı Artırıma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 16, 19, 41, 46 

ve 50ı inci, 
c) 4353 sayılı Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 

Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine Dair Kanunun 27, 
28, 29, 30, 31 ve 34 üncü, 

d) 3904 sayılı (tornan Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanunumun 8 imci, 
e) 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş 

Kanunumun 10ı uncu, 
ıf) 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruiuş ve Görevleri Hakkındaki 

Kanunum 32 nci, 
g) 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hak

kımdaki Kanunum 35 imci, 
ıh) 6686 ısayiilı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teşkilat 

ve Vazifeleri Hakkımdaki Kanunum 6 mcı, 
i) 6760 ısayiilı Vakıflar Urnurn Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkındaki Ka

nunum 14 üncü, 
Maddelerindeklt parasal sınırlar günün koşullarıma uygun biçimde yılları bütçe 

kanunlarında beli edilir. 

MADDE 2. — 1 inci maddede sözü edilen parasal sınırlar 1978 Malî Yılı için 
Bakanlar Kurulunca saptanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 102) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİÖİ METİN 

4353, 5539, 6200 ve 6760 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Parasal Sınırların 
Saptanmasına llitşikin 11.12.1978 Tarih ve 17 Sayılı Kanım Hükmündie 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4353, 5539, 6200 ve 6760 sayılı kanunlardan; 
a) 4353 Sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığı Başihukük Müşavirliği ve Muha-

kemat Genel Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine Dalir 
Kanunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 34 üncü, 

b) 5539 Sayılı Kara yolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 32 nci, 

c) 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kındaki Kanunun 35 inci, 

id) 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkındaki 
Kanunun 14 üncü, 

Maddelerindeki parasal ısınırlar günün şartlarına uygun şekilde yılları bütçe ka
nunlarında belllirlen'iır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 102) 
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ICHükürnetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnıame yayıımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4, — Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhurbaşkanı 
F. S. Korutürk 

Baiştra'kan 
B.ı Ecevit 

Devlet Balk. - BaJŞbalkan Ylaırd. 
O., Eyüboğlu 

Devlet Balk, - Bajşjblalkan Ylasrd. 
F.t Sükan 

Devlet (BbJkklm 
Dr. L. Doğan 
Devlet Balkanı 

A. R.] Septioğlu 
Devlet (Halkamı 

A.t Şmen 
'Millî ISavuinima Bakanı 

H. E. Işık 
Dışişleri Bakanı V. 

#., £., Işık 
Milî Eğjitüm 'Baskaim 

N.t Uğur 
Ticaret Bakanı 
T., Köprülüler 

Güm. ve Tekel Bakanı 
T.\ Mataracı 

rıda - Tarım ve Hay. Bakanı V. 
An Şener 

Saınayd ve Telknioilloji Bakanı 
O, Alp 

Bnlerjli vie Tıalbiî Katy. Bialkam 
Doç. Dr. D. Baykal 

imar <va 'Islkân Bakanı 
A, Karaaslan 
Ormlaln IBafkainı 

V. İlhan 
Sosyal Güvenİk Balkanı 

H. İşgüzar 

Devlet Balk. - Başbakan Ylard. 
Hfl Çetin 

Devlet (BalkaJnı 
JE.ı Akova 

Devldt IBalkaını 
S, Yıldız 

Devlet (Balkanı 
'Af .ı Kılıç 

Adalet Baklanı 
Mi Can 

IçUşterii Balkanı 
İ. özaydınlı 

iMaiye ;Balkanı 
Z. Müezzinoğlu 

Bayındırlık; Balkanı 
& Elçi 

Sağ. ve Sos. Yaır. Batanı 
Dr. M. Tan 

Ulalşltırimia BtalköJnı 
G.ı Öngüt 

Çalama Baklanı 
A. B. Er soy 

îştetaefer Balkanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Tuırızım ve Tanıltmla Balkanı 
A. Coşkun 

Köy İsteri ve Kooip. Balkanı 
A* Topuz 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Af.ı Özdemir 

Kültür Balkanı 
Doç. Dr., A. T, Kışlalı 

Yerel Yöneitüm Blatklahı 
M., Özdemir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 102) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 'Bu Kanuni yayımı tariıhjiındie yürüdüğe girer. 

MADDE 3. — Bu: Kanun hükümlerini Balkanlar Kuırulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 102) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 104) 

4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal 

İşler Komisyonu Raporu (1 /465) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 1 . 7 . 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-1 /384/02908 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayım
lanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

G E R E K Ç E 
4792 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Sigortalar Kurumunun ana malî (kaynağım*, 

işçi hissesi ile işveren payından teşekkül eden sigorta primleri meydana getirmektedir. 

Sosyal1 sigorta primleri, aylık olanak tahakkuk etmekte ve ait olduğu ayı ıtakip 
eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Sigorta primlerini kanunî süresinde 
ödemeyen işverenlere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 80 inci mad
desine istinaden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Haikkında'ki Kanun 
hükümlerine göre gecikme zammı ödenmesi sistemi uygulanmak suretiyle bir ölçüde 
prim alacaktanım tahsiline etkinlik sağlanmıştın-. 

Yapılan hu düzenlemelere ek olarak, 278 sayılı Kanun Hükmünde Kararnaime 
ile de iyi niyetli olmakla birlikte malî imkânsızlık içine düşmüş bulunan işverenlere, 
22.5.1988 tarihime kadar prim borçlarının aslını ödemeleri hallimde tahakkuk eden prim 
borçlarını iki yıl erteleme kolaylığı tanınmıştır. 
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Prim tahsilatında daha başarılı sonuçlar elde etmek üzere yapılan ıbu kanunî dü

zenlemelere rağmen, bir kısım işverenin prim borçlarını ödememede İsrarlı davranış 
içinde olduğu tespit edilmiş ve ımezkûr düzenlemelerin etkin idarî tedbirlerle takviye 
edilmesinde zorunluluk olduğu ortaya çıkmıştır. 

Sosyal 'Sigortalar Kurumunun 1987 yılı sonu 'itibariyle % 83 olan prim tahsila
tına rağmen kamu ve özel sektör olmak üzere birikmiş prim alacağı aşağıda belirtil
miştir. 

Kaımu sektörü 80 858 062 186 TL. 
Özel sektör için 170 137 867 «52 TL, 
TOPLAM 250 995 930 038 TL. 

Kamu alacağı niteliğinde olımayan sigorta prim alacakları İcra ve İflas Kanunu 
hükümlerine göre icraen tahsil edilmektedir. Kurumun 31,12.1987 tarihi itibariyle özel 
sektöre ait toplam 106 794 464 402 TL. olan prim alacağı 218 901 dosya üzerinden, 
kamu sektörü olarak 70 047 410 314 TL. ol'an prim alaclağı ise 3 162 dosya üzerinden 
olmak üzere (icraya veriMmiştir. 

Bu rakamlara göre Kurumun ödenmemiş prim alacağının % 64'ü 222 063 toplam 
dosya üzerinde yurt çapında icraya verilmiştir.! Bakliye prim alacak'ları için de icrai iş
lemlerin: yapıtaîiası çalışmalarınla devam edilmektedir. 

Yurt çapındaki 22 bölge ve 54 sigorta müdürlüğü nezdirtde bulunan toplam 294 
kadrolu avukat ile icrai işlemlere hız kazandırmak imkânsız hale gelmiştir. Buna kar
şılık, avukatlık kadrosunun artırılması suretiyle yeni avukat istihdamı yolunun da 
rantâbl bir sistem olmadığı hesaplanmıştır. 

Tespit edilen bu verilere göre en uygun yolun, mevcut serbest avukatlardan, ve
kâlet akti sistemi içinde faydalanmanın daha verimli olacağı, ayrıca bu durumun tah
silatta ©tkinlk sağlayacağı düşünüJlmeiktedir-

Bu görüşten hareketle hazırlanmış bulunan Tasarı ile, Kuruma, icra takip ve dava 
işleri için genel hükümlere göre vekâlet akti ile lüzumlu görülecek sayıda avukatla 
sözleşme yapma yetkisi verilmetedir. 

Ülke çapında yapılacak vekâlet alktti ile sözleşmeli avukatlara ödenecek ücretlin 
yerine göre il bazı dikkate alınarak tespitine imkân sağlamak üzere, ücret belirleme 
yıetkıisi Kurum Yönetim Kuruluna tanınmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 104) 



3 — 

Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/465 
Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Yüksek Başkanlıkça 27.5.1988 tarih'inde Komisyonumuzca havale edilen «4792 Sa

yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hülkımündıe Kararname» Komisyonumuzun 13.10.1988 tarihli 1 inci Bir
leşiminde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü 'temsiloiılerinin de katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü Komisyonumuzca uygun bulunarak baş-
lılk ve maddelerinin esasında değişiklik yapılmadan, 'başlılk ve maddelerinde kanım-
laştırmaının gereği teknik değişiklikler yapılmıştır. 

Raporumuz havalesi gereği Genel1 Kurulun onayına sunulmak üzene Yüksiök Baş
kanlığa saygı ile arz olunur. 

[Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 
Kâtip 

M., Rauf Ertekin 
Kütahya 

Üye 
Yasar Eryılmaz 

Ağrı 
Üye 

Nizamettin Özdoğan 
Elazığ 
Üye 

Ülkü Gökalp Güney 
Gümüşhane 

Üye 
/. Hakkı Önal 

İstanbul 
Üye 

Kerem Güneş 
Kars 
Üye 

Ömer Günbulut 
Sivas 
Üye 

Talat Sargın 
Tokat 

Sözcü 
İbrahim Öztürk 

Adana 
Üye 

Hamdi Özsoy 
Afyon 
Üye 

Sait Ekinci 
'Burdur 

Üye 
Mehmet Akdemir 

Gaziantep 
Üye 

Ali Uyar 
Hatay 
Üye 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 
Üye 

Doğan Baran 
Niğde 
Üye 

Kâzım Özev 
Tokat 
Üye 

İbrahim Cebi 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 104) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 

4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kalnununun 6 ncı maddesinde değişiklıilk 
yapılması; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı kanunların 
verdiği yetkiye dayannlarak, Balkanlar Kurulunca 16.6.1988 tar'ishinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 9.7.1945 tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun 174 ve 1912 sayılı kanunlarla değişik 6 ncı (maddesine aşağıdaki fılkra eklenmiş
tir. 

«Kurum icra takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekâlet akti ile lü
zum görülecek sayıda avukatla sözleşme yapabilir. Sözlteşimeniin şartları ve ücret mik
tarı Yönetim Kurulunca tespit ddıi'lir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 104) 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

4792 Saydı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 9.7.1945 tarihli ve 4792 sayılı Sosyal' Sigortalar Kurumu Kanunu
nun 174 ve 1912 sayılı kanunlarla değişik 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Kurum fora takip ve dava u'şleri için genel hükümlere göre vekâlet alkti (ile lü
zum görülecek sayıda avukatla sözleşme yapabilir. Sözleşmemin şartları ve ücret mik
tarı Yönetim Kurulunca tespit edliıliir. 

GEÇİCİ MADDE — 12.3.1986 tariMi ve 3268 sayılı 9.4.1987 tarihli ve 3347 sa
yılı yetki kanunlarıyla Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çı
karma yetk'iısÜ 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu için adı geçen kanun
larla verilen yetki süresine kadar geçerlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 104) 
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((Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kananame yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Karamaıme hÜlkümJerîni Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakam 
A., Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Adalet Bakam 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve îskân Bakam 
1. S. Giray 

Ulaştırma Bakam 
E. Pakdemirli 

Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Bak. V, 
B. Akarcalı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Yıldırım Akbulut 
Cumhurbaşkanı V. 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
V. Atasoy 

Devlet Bakanı V. 
A. K. Alptemoçin 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakam 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş, Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 104) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun KiaSbul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 104) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S, Sayısı : 86) 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası tmar ve 
Kalkmma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1 /472) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar ı 15.7., 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-1810/03411 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET 'MECLÎSİ BAŞKANLIĞIMA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.7.1988 tarihlinde kararlaştırılan «Mil
letlerarası Para Fonu ile Milletleırarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak için 
Hükümete Yetki Verilmesiine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

M'Metleraraısı imar ve Kallkuntna (Bankasımıın mevcut IkayraalkÜarınnıru gelişmekte 
olan üflkeleıiiin: fümanısman ihtiyacını karşşlayamaımaısı sebebiyle iBanlka Guverniörlfor 
Kurulu, toplam ısenmayenıin 94.88 milyar ABD donarından 1169.68 miilyar AIBD dolarıma 
çıkariımasını 'kararlaştırmıştır. 

Türkiye'nin. Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasından 'en çok knedÜ sağla
yan ülkelerden 'biri olması ve gölişen illişfkieri 'gözöınünıde bulundurularak banka ser
mayesinde 499.549.535 AlBD doları olan payının Banka Guıverınörlıer Kurulunca alın
mış olan kararda Türkiye'ye tahsisi öngörülen 3 238 hisseyle 890.165.665 ABD do
lanına çıkarılması gerökmıiışttiır. 

5Q16 sayılı Kanunuln 3066 sayılı Kanunla değişik 2 mcli maddesıirade Balkanlar Ku
ruluna, 'belirlenen miktarları ilki katına kadar artana yetkiiısi verliıkniş ise de, 3 238 
olan hisse artışının hisse fiyatı olan 120.635 ABD dolarından hesaplanmasıyla bulu
nan miktar Bakanlar Kuruluna verilmiş olan yetki çenpevesıinde yapılabilecek sermaye 
artışını aşmaktadır. 
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Bu sebepılerie, Türkiye'nin IMHetülerarası İmar ve Kalkınma Bankasının sterma-
yesiiındeki payının 89Q.fli65.i665 ABD dolarına yütosdltirnıesıi amacıyla 'bu Tasarı hazır
lanmıştır. Aynıca ıbunda|nı ısomratoi ısermaye arimtmlaırında Balkaınlllar Koruluna daha 
fazllıa ösnıeklik verdbiillmıek üzere, ıBakanllaır Kurulunun ibu (miktarları (gerektiğimde üç 
katına ıkadar artırmaya yetkili olduğu da; hükme ıbağllannııştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 4 , 10 , 1988 

Esas No. : 1/472 
Karar No. : 31 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Balkanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan ve 15.7.1988 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen 
«Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak 
*tçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı», Komisyonumuzun 4.10.1988 tarihinde yaptığı 39 uncu birleşimde Devlet 
Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı temsil
cilerinin katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarının ıtümü üzerinde yapılan .görüşmelerde; Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankası Guvernörler Kurulunca alınan sermaye artırımı kararı doğrultusunda, Türki
ye'nin de Banka sermayesine katılma payının 890 165 665 Amerikan Dolarına çıkarıl
masının gerekli olduğu, ancak, Anayasa 'açısından Bakanlar Kuruluna bu oranın üç 
katına kadar artırma yetkisi verilmesinin yerinde olup olmayacağı üzerinde durulmuş, 
diğer taraftan bugüne kadar îmar ve Kalkınma Bankasından ne kadar kredi temin edildiği 
ve bu kredilerin sektörel kullanımı hususunda hükümetten açıklamalar istenmiştir. 
Flükümet Temsilcilerinin yaptığı açıklamalarda, Anayasa açısından sözü edilen yetki
nin herhangi bir sakınca yaratmayacağı, kaldı ki, eski kanunda bu miiktarın ilki ka
tına kadar artırılabilme yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmiş olduğu, diğer ilgili tek
nik ve ayrıntılı bilgilerin Komisyona sunulmasıyla tasarı ve gerekçesi benimsenerek 
maddelerin müzakeresine geçilmiş, anılan düzenlemeyi içeren tasarının 1 inci maddesi 
ile yürüdük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeleri aynefn kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkam Sözcü 
Kemal Akkaya İsmail Şengün 

Samsun Denizli 

Kâtip Üye 
Kadir Demir Mehmet Ali Bilici 

Konya Adana 

Türikiye Büyük Mifcet Meclisi (S. Sayısı : 86) 

http://89Q.fli65.i665
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Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Hazım Kut ay 
Ankara 

Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

M. Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Muhalefet şerhim eklidir 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Sümer Oral 
Manisa 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

İbrahim Demir 
Antalya 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Abdullah Ay kon Doğan 
İsparta; 

Muhalefet şerhim eklidir 

Birgen Keleş 
izmir 

Muhalefet şerhim eklidir 

Saffet Sert 
Konya: 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Muhalefet şerhim eklidir 

İdris Orıkan 
Siirt 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Muhalefet şerhim eklidir 

MUHALEFET ŞERHİ 

Hükümetin dış borçlanma politikası, ülkeyi çok ağır bir bunalıma itmektedir. 
Dış borç toplamı içinde, kısa vadeli borç oranı endişe verici boyuta çıkmıştır. IMF 
ve Dünya Bankası ile ilişkiler yeni bir anlayışla ele alınmadığı müddetçe Hükümetin 
getirdiği bu tasarıya katılmamız mümkün görülmemektedir. 

Enis Tütüncü Birgen Keleş 
Tekirdağ İzmir 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

MUHALEFET ŞERHİ 

Hükümetin dış borç politikasına katılmıyoruz ve 1 inci maddede de yer alan yetki 
hükmünü Anayasaya uygun görmüyoruz. 

A. Aykon Doğan Mahmut Öztürk 
İsparta Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' (S. 'Sayısı : 8.6) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5016 sayılı Milletlerarası Para Fonu ile Millelfclerarası İmar ve Kal
kınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yeltki Verifaeis'ine Dalir Kanunun 2 noi «Had
desinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ilkindi fıkrası aşağıdaki şeikiüdö değüştiıiilimiştir. 

«b) iMilletiferaııaisı İmar ve Kalkınma Bankası için 890.165.665 ABD Doil!arı karşı
lığını,»* 

«Balkanlar Kurulu bu miktarları gerekliğinde, üç katına kadar artırmaıya yetiküi-
dir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürüklüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürüttür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İ. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A.: Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. Topaç. 

fişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A.: K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
î. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Y. 
M. T. Titiz 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

5 . 7 . 1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
K. İnan 

Devlet Bakam 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakam 
E. Vuralhan 

Dışişleri £akanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Y. 
C. Çiçek 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Milet Meclisi (S. Sayısı : 86) 
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PLAIN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTCÖ1 METİN 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Yerilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inoi maddesi aynen kalbuill ödlitmıişitıir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mıalddiesli aynen katal edimliştâr. 

Türküye Büyük Millet Medisi (S. Sayısı : 86) 




