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26 . 12 . 1989 Salı 

• 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Tarım Orman ve Kö
yişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın dönüşüne kadar; Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmet özarslan'ın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1067) 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve Sİ arkadaşının Sosyal Sigortalar 
Kurumu kapsamındaki süper emeklilerle ilgili olarak bakanlık görevlerini ih
mal ettikleri ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 mcı maddelerine uyduğu iddiasıyla Sivas Milletvekili ve Çalışma ve 
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Sayfa 

Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu ile Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı İmren Aykut haklarında Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi (9/3) 298:301 

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

1. — 1990 Malî Yılı Genel ye Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe 
Kanunu Tasarıları ile 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/618, 1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) 
(S. Sayılan: 281, 282, 287, 288) 301:406 

A) GELİR BÜTÇESİ 301 

2. — 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/618) (S. Sayısı: 281) 301:395 

3. — 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkere
si ile 1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı: 287) 301:398 

4. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı: 282) 301:404 

5. — 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) (S. Sayısı: 288) 301:406 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı. 
Pakistan Millet Meclisi Başkanının vaki resmî davetine, refaketinde bir heyetle birlikte icabet 

etmesi 10.10.1989 tarihli 14 üncü birleşimde uygun görülen TBMM Başkanının bu ziyaretine 
katılacak olan ve siyasî parti gruplarınca tespit edilen adaylara ilişkin Başkanlık tezkeresi, Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

(10/15) esas numaralı Çevre Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü
resinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına, 2.1.1990 Salı gününden başlamak üzere, üç 
gün ara verilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi, 

Kabul edildi. 
ölüm cezasına hükümlü Kerim Zamir ve Mustafa tzol haklarındaki dava dosyasının geri 

verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Adalet Komisyonunda bulunan dosyanın geri 
verildiği açıklandı. 

1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli tdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli tdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/618, 1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları: 281, 282, 287, 288) görüşmelerine de
vam olunarak: 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı; 
1990 Malî Yılı Bütçeleriyle, 1988 Malî Yılı Kesinhesapları, 
Kabul edildi. 
26.12.1989 Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 20.38'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Bursa İstanbul 
Mustafa Ertuğrul Ünlü Mustafa Sarıgül 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Balıkesir Çanakkale 

Ali Sami Akkas Mümin Kahraman 
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III. — GELEN KÂĞITLAR 
26 . 12 . 1989 Salı 

Tezkereler 

1. — Ankara Milletvekilleri Yaşar Yılmaz ve Rıza Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıkları
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1068) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.1989) 

2. — İstanbul Milletvekilleri Mehmet Ali Eren, Yusuf Kenan Sönmez ve İsmail Hakkı Önal, 
Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy, Mardin Milletvekilleri Adnan Ekmen ve Ahmet Türk, 
Kars Milletvekili Mahmut Almak, Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1069) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.1989) 

3. — Ankara Milletvekili Sezai Pekuslu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1070) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.1989) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1071) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.1989) 

5. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1072) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.1989) 

6. — Ankara Milletvekili Ercan Vuralhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1074) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.1989) 

7. — Kocaeli Milletvekili Ali Rıza Sirmen'in \asama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1074) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.1989) 

8. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1075) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.1989) 

9. — öcal Kamalı Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1076) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, sıtma mücadelesinde kullanılan ilaçla 
ilgili ihaleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1015) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.12.1989) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığının yatırım harca
maları ile mal ve hizmet alımlarına İlişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1016) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.12.1989) 
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3. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, ülkemizdeki fonların nakit miktarlarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1017) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.1989) 

4. — Muğla Milletvekili Musa GökbePin, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İn
şaatı Genel Müdürlüğünce 1989 yılı Mart ayında açılan ihaleye ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1018) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.1989) 

Medis Soruşturması Önergesi 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 48 Arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu kapsa
mındaki süper emeklilerle ilgili olarak Bakanlık görevlerini ihmal ettikleri ve kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddia
sıyla Sivas Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğ-
lu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam tmren Aykut haklarında Anayasanın 100 üncü mad
desi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/3) (Başkanlığa geliş tari
hi: 23.12.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), İsmail Ügdül (Edirne) 

————— » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşimini açıyorum. 

1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1988 Malî Yılı Kesin hesap Ka
nunu Tasarılarının görüşmelerine devam edeceğiz; ancak, görüşmelere geçmeden önce, "Baş
kanlığın Genel Kurula Sunuşları" vardır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. —: Kuzey Kıbrıs Türk Cum/mriyetine gidecek olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lut/ul-
lah Kayalar'ın dönüsüne kadar; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ismet Ozars-
lan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1067) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 22 Aralık 1989 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ne gidecek olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfutlah Kayalar'ın dönüşüne kadar, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmet özarslan'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 51 arkadaşının Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamındaki 
süper emeklilerle ilgili olarak bakanlık görevlerini ihmal ettikleri ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Sivas Milletvekili ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçtoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
imren Aykut haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/3) 

BAŞKAN — Bir Meclis soruşturması önergesi vardır. Bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmış
tır. 

önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği gibi, 506 sayılı Yasanın 70 inci maddesinde değişiklik yapan 3395 sayılı Yasanın 
geçici 5 inci maddesi ile SSK kapsamında çalışanlardan bazılarına, borçlanmak suretiyle ve 
borçlanılan 4,2 milyon lirayı peşin ödeyerek, yüksek aylıkla emekli olma olanağı tanınmıştır. 
Bu yolla yaklaşık 65 bin sigortalıdan, 260 milyar liradan fazla para toplanmıştır. 

Ancak, süper emeklilik yasasının borçlanmaya ilişkin geçici 5 inci maddesi, Anayasa Mah
kemesince iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararında, bağlanan süper aylık
ların kesilmesi değil, aksine, kazanılmış hakların korunarak, aynı hakkın makul ölçülerde, di
ğer göstergelerde bulunanlara da tanınması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle de, iptal kararı
nın yürürlüğe girmesi için, allı aylık süre tanınarak, Hükümete adil bir düzenleme yapma fır
satı yaratılmıştır. 

İptal kararından sonra, Hükümet, 29.12.1988 tarihinde, apar topar yürürlüğe soktuğu 352 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, süper emekli aylıklarını dondurmuştur. 

Yangından mal kaçırırcasına çıkarılan 352 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 3268 ve 
3347 sayılı yetki yasalarına dayandırılmışsa da, anılan yetki yasaları başka konularla ilgili ol
duğundan, bu Kanun Hükmünde Kararnameye dayanak oluşturamazlar. Dolayısıyla, 352 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname bir yetki yasasına dayandırılmadan çıkarılmıştır ki, bu du
rum Anayasanın 91 inci maddesine açıkça aykırıdır. 

Esasen Hükümet, 352 sayılı dondurma kararnamesini çıkarırken bunun Anayasaya aykırı 
olduğunu biliyordu. Ancak, süper emeklilerin de yararlanacağı 1989 yılı emekli aylığı katsayısı 
yürürlüğe girmeden önce, TBMM'den bir yetki yasasını ya da süper dondurma ile ilgili bir 
yasayı çıkarmaya zamanı yoktu. Bu nedenle, (Anayasayı bir kere daha ihlal etmekten bir şey 
olmaz) mantığından hareketle, Anayasaya aykırı Kanun Hükmünde Kararnameyi çıkararak, 
önce süper dondurmayı gerçekleştirmiş, daha sonra da yasal düzenleme yoluna gitmiştir. Nite
kim, istim arkadan gelmiş ve ilgili yasa, kararnameden 10 gün sonra TBMM'ne sunulmuştur. 

Böylece bir hukuk skandali yaratılmış, yakınlarıyla birlikte 250 bini aşkın süperzedenin, 
Devlete olan güveni sarsılmıştır. 

Ülkemizde, geçmişte de benzer bir olay yaşanmıştır. Banker skandali diye anılan olayda, 
onbinlerce bankerzede, Devlet ve hükümet sözcülerinin güvencelerine inanarak, evini, arabası
nı satıp, parasını banker adıyla ortaya çıkan, ne idüğü belirsiz kişilere yatırdıktan sonra, hüsra
na uğramış ve bu durum Devletin güvenirliğini zedelemiştir. 

Bugün süperzedelerin durumu da aynıdır. Banker skandalında olduğu gibi, hükümet söz
cüleri, vatandaşları süper emekli olmaya teşvik etmişlerdir. Bu sözlere ve güvencelere inanan 
65 bini aşkın vatandaşımız, evini-arabasını satıp, işini bırakarak süper emekli olduktan sonra, 
bugün, Hükümetin tuzağına düştüklerini görerek, Devlete olan güvenlerini tekrar gözden ge
çirmek zorunda bırakılmışlardır. 

Yıllar önce yaşanan banker skandalinin baş sorumlusu Sayın Özal'dır. Ancak, demokra
sinin ve Parlamentonun olmadığı o dönemde olağanüstü koşulların koruması altında olması 
nedeniyle, üzerine gidilememiştir. 

Bugün yaşanan süper skandalinin baş sorumlusu da Sayın özal'dır. Bugün ülkemizde de
mokrasi ve Parlamento işlemektedir. Fakat şimdi de, Cumhurbaşkanı olduğundan, bu kez de 
Anayasanın koruması altındadır. 
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Ancak, süper skandalında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sayın Mükerrem Taş
çıoğlu ile şimdiki Bakan Sayın İmren Aykut'un da sorumlulukları vardır. Sayın Taşçıoğlu, Ana
yasaya aykırı olduğunu bile bile, yasayı övüp, güvenceler vererek, vatandaşlar süper emekliliğe 
teşvik etmekle ve Sayın Aykut da, Anayasaya aykırı 352 sayılı KHK'yi, sırf süper emeklilerin 
haklarını gasp etmek kastıyla yürürlüğe koymakla, görevlerini ihmal edip, kötüye kullanmış
lardır. 

Ceza Kanununumuzun 230/1 inci maddesi "hangi nedenle olursa olsun, memuriyet göre
vini yapmakta savsama ve gecikme gösteren... memur 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve bin liradan 
beşbin liraya kadar para cezası ile cezalandırılır", 240/1 inci maddesi ise "yasada yazılı haller
den başka hangi nedenle olursa olsun, görevini kötüye kullanan memur, derecesine göre 1 yıl
dan 3 yıla kadar hapsolunur" hükmünü içermektedir. 

Süper emeklilerle ilgili olarak, Bakanlık görevlerini ihmal eden ve kötüye kullanan sayın 
Mükerrem Taşçıoğlu ve Sayın tmren Aykut'un bu eylemleri Türk Ceza Yasasının 230/1 ve 240/1 
inci maddelerine uyan suçun öğelerini taşımaktadır. 

Bu nedenle adı geçenler hakkında Anayasanın 100 üncü maddesine göre Meclis soruştur
ması açılmasını dileriz. 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

M, Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Türkân Akyd 
İzmir 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Fuat Atahy 
Diyarbakır 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Neccar Turhan 
İzmir 

Kenan Süzer 
Tokat 
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Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

Öner Miski 
Hatay 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Erol Köse 
Kocaeli 

Erol Ağagil 
Ankara 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Kâzım Özev 
Tokat 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Ekin Dikmen 
tçel 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 
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Mustafa Ydmaz 
Gaziantep 

Zeki £//lû/ 
Eskişehir 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Vedat Altun 
Kars 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Hasan Zengin 
Manisa 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Ali Uyar 
Hatay 

Beşer Baydar 
Ankara 

Musa Gökbel 
Muğla 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Mehmet lahhr Köse 
Amasya 

Tayfur Un 
Bilecik 

Holü Çulhaoğlu 
İzmir 

ibrahim Tez 
Ankara 

Yüksel Çengel 
istanbul 

A. Hüdai Oral 
Denizli 

Veli Aksoy 
tzmir 

irfan Gürpınar 
Kırklareli 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Başkanlığımıza şu anda gelen bir önergeyle, Sayın 
Turhan Hırfanoğlu, Sayın Tufan Doğu ve Sayın Mustafa Sangül, bu Meclis soruşturması öner
gesine katıldıklarını bildirmişlerdir. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 

Anayasanın 100 üncü maddesine göre, en geç bir ay içinde olmak üzere görüşme günü 
Danışma Kurulunca tespit edilecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasardan (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları: 281, 282, 287, 288) (1) 

A) GELİR BÜTÇESİ 

2. — 1990 Malî Yüı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) (S. 
Sayısı: 281) 

3. — 1988 Malî Yüı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı "üzeresi ile 1988 Malî Yüı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı: 287) 

4. — Katma Bütçeli idareler 1990 Malî Yüı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/619) (S. Sayısı: 282) 

5. — 1988 Malî Yüı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi üe 1988 Malî Yüı Katma Bütçeli idareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) (S. Sayıst: 288) 

BAŞKAN — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1988 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, gelir bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 

Bütçe üzerinde, grupları adına; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Aykon Doğan; Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mehmet Moğultay ve Sayın Tahir Köse; Anava
tan Partisi Grubu adına Sayın Ömer Okan Çağlar; 

Şahısları adına; lehte Sayın Sait Ekinci, aleyhte Sayın Vedat Altun, üzerinde Sayın Hüsnü 
Okçuoğlu söz almışlardır. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Aykon Doğan; buyurun efendim. (DYP sıraların
dan alkışlar). 

DYP GRUBU ADINA ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri, bütçe görüşmelerinin sonuna geldiğimiz şu günlerde, hepinizi tekrar 
saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

İlk dileğim, açığıyla, fazlasıyla, bütün geliriyle gideriyle, harcamalarıyla 1990 yılı konso
lide bütçesinin ve bugün özellikle görüşeceğimiz gelir bütçesinin, memleketimize ve milletimi
ze hayırlı olmasıdır. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın son 50 yıldır üzerinde durduğu yönetim tarzı, demokra
tik rejimdir. Memleketimiz 1946'dan bu yana çok partili demokratik bir düzene geçmiştir. De
mokratik hayatta, zaman zaman kesintilere rağmen, önemli merhaleler kaydettiğimizi de bu
rada ifade etmek istiyorum. 

Bu meyanda, Batı dünyasındaki demokratik rejimlere olan özlem, Doğu Blokunda da artmış 
görünüyor ve Doğu Blokunun halkları, bugün-hepinizin akşam televizyonlarınızdan seyretti-

(1) 281, 282, 287, 288 S. Sayüt Basmayazılar 12.12.1989 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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ğiniz üzere- demokratik rejimin özleyişi ve bunların, böyle bir rejimin ülkelerine yerleştirilme
sinin mücadelesini veriyorlar. 

Nedir bu demokratik rejimin fazileti? tik önce bu konuya değinmek istiyorum : Değerli 
arkadaşlarım, demokratik rejimlerin fazileti, vatandaşların, geniş halk kitlelerinin kamu hiz
metlerine, devlet yönetimlerine katılmaları noktasında odaklaşıyor. Bu katılma yasama ve yar
gı organları vasıtasıyla oluyor. Yasama organının üyelerini millet seçiyor, büyük halk kitleleri 
seçiyor, vatandaşlar seçiyor. Bazı ülkelerde de yargı organlarının bir bölümünü de halk jürileri 
vasıtasıyla gene vatandaşlar seçiyor. Bu yöntemle vatandaş ve büyük halk kitleleri, yasama ve 
yargı organları yoluyla kamu yönetimine ve kamu hizmetlerine katılıyor. 

tcra organında bu katılımı görmek mümkün değildir. Çünkü, icra organının yapısı, yani 
hükümetin yapısı, büyük halk kitlelerinin, vatandaşların kamu hizmetlerine katılmasına im
kân vermiyor, tcra, daha dar ve daha hareketli bir kadro. 

Bugün, sonuna yaklaştığımız bütçe görüşmeleri ve üzerinde tartıştığımız bütçe kanunları, 
vatandaşlara kamu hizmetlerine katılma imkânının Verildiği en önemli belgeler olarak karşı
mıza çıkıyor. Bütçe görüşmeleri de, vatandaşların kamu hizmetlerine katılma duygusunun en 
üst düzeyde yaşandığı dönemler oluyor. 

Bütçe kanunları bir yıllık kanunlardır, yani, her yıl, yasama organının önüne gelir. Bu yıl 
gelen 1990 yılı bütçe kanun tasarısı, burada kanunlaştıktan bir yıl sonra hükmü kalmayacak 
ve 1990 yılında da 1991 yılının bütçe tasarısı buraya gelecek ve kanunlaşacak. Gelir bütçesi 
de böyledir, harcama bütçesi de böyledir. 

öte yandan, Parlamento, sadece bütçeleri yapmakla kalmıyor. Kesinhesap kanunları yo
luyla da, bir yıllık harcamaları ve bir yıllık gelir giderleri ve bunların dengelerini denetliyor. 

Anayasalarda, yasama ve icra organları arasındaki yetki dengesi, vatandaşların kamu ida
resine ve kamu hizmetlerine iştirakine imkân verecek şekilde düzenlenmediği veya bu dengeler 
bozulduğu takdirde o ülkelerde ekonomik ve sosyal sorunlar yanında siyasî sorunlar da görü
lüyor. Eğer bir ülkede yasama ve icra organları dengesi sağlıklı bir şekilde kurulamamışsa ve
yahut yetki devirleri ile bu denge, şu veya bu organın leh veya aleyhine bozulmuşsa, kamu yö
netimi kanun yerine daha ziyade kanun hükmünde kararnameler, Bakanlar Kurulu kararları 
veya tebliğler ile yapılır hale gelmişse, bütçelerin kamu yönetimindeki önem ve ağırlığı azal
mışsa, bir bölüm kamu harcamaları yasama organının harcama yetkisine ihtiyaç duyulmadan 
ve yasama organının önmüsaadesi alınmadan yapılır hale gelmişse, bir kısım kamu gelirlerini 
ve kamu harcamalarını yasama organı denetliyemiyorsa, değişik bir ifadeyle, yasama organı
nın denetim yetkisi icra organı tarafından şu veya bu şekilde -bir süre için dahi olsa- engellen
in işse, vatandaşlarımızın, büyük halk kitlelerinin kamu idaresine iştirakleri de fiilen azalmış 
demektir. 

Bunun sonucu olarak, vatandaşlardaki kamu yönetimine iştirak duygusunun da zayıfla
ması kaçınılmazdır. Bütün tarihî gerçekler ve devlet şekilleri üzerinde yazılmış, yapılmış bütün 
araştırmalar gösteriyor ki, vatandaşların kamu hizmetlerine iştirak duygusunu azaltacak uy
gulamalar ve yöntemler, icra organlarının arzu edeceği bir husus olmamalıdır. Zira, vatandaş
lardaki kamu hizmetlerine iştirak duygusunun azalması, vatandaşları, büyük halk kitlelerini 
hükümetlerden soğutmakta, onları hükümete karşı bir güç haline getirmektedir. Hükümetler 
başarılı olsalar bile, zaman içinde arkalarındaki halk desteği kaybolmaktadır. Ekonomik, sos
yal ve diğer politikalarında başarılı olup olmadıkları tartışmalı olan hükümetler için ise, bu 
gelişmelerin sonuçları daha vahim olmaktadır. Bu noktalardaki hükümetlerin memleketin 
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önemli ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmeleri, memleketi iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde 
yönetmeleri mümkün görülmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuşmalarımı niçin yaptım, niçin bir Gelir bütçesinin girişinde 
böyle bir konuşmaya ihtiyaç duydum, bunu açıklamak istiyorum. Kamu yönetimi, devlet ida
resi bugün görüşeceğimiz Gelir bütçesi üzerinde ağırlık gösteriyorsa da,"bir yönüyle finans, 
bir yönüyle harcama meselesi olduğundan; hçr şeyden önemli olarak kamu yönetimi bir güven 
sorunudur. Toplumun, vatandaşların, büyük halk kitlelerinin hükümetlere duyduğu güven me
selesidir. Bütün bu konuşmaları, bütün bu açıklamaları ve bütün bu tahlilleri, bu cümleye gel
mek ve bu hususu vurgulamak için yapmış bulunuyorum. 

Arkalarında halk desteği olmayan hükümetlerin ekonomik meselelerin üstesinden gelme
leri, enflasyon meselesiyle başa çıkmaları, plan ve programlarında öngörülen istikrarlı ve den
geli kalkınma hedeflerine ulaşmaları, gelir dağılımını sağlıklı bir biçimde götürmeleri, sağlıklı 
bir bütçe yapmaları ve sağlıklı bir bütçe uygulamasını ortaya koymaları mümkün değildir. 

1990 yılı konsolide devlet bütçesi, bu iki yönden de talihsiz bir bütçedir. Bunlardan birin
cisi; Hükümetin arkasındaki Parlamento çoğunluğu olsa bile, halk desteği ve kamuoyunun gü
veni meselesi tartışmalıdır... 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Sen bari konuşma, yakışmıyor sana. 
GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Isparta'daki seçim mi, Aydoğmuş'taki seçim mi? 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Bunu zamanı gelince anlarsınız, alırsınız boyunuzun öl

çüsünü. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — ölçmek istiyorsanız buyurun, bunun öl

çüsü bir seçimdir... 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Bunu neyle ölçüyorsunuz? 
GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Aydoğmuş seçimleriyle tabiî. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — "Bunu neyle ölçüyorsunuz?" diyorsunuz, 

ölçmek istiyorsanız, bunun yöntemi seçimdir. 
ikinci husus; bütçenin ikinci talihsizliği; bütün bütçe dengelerinin yüzde 70 gibi bir fiyat 

artışı ortamında hesaplanmasıdtr. Bu iki husus, Hükümetin arkasındaki halkoyu desteğinin 
olmaması -ki siz var diyebilirsiniz; ama bu tartışmalıdır- ve hesapların yapılış sistemi büyük 
bir talihsizliktir. Şunu da kabul etmeye mecbursunuz, 1990 bütçesi herhalde sizin 1984 yılı büt
çesinden daha çok talihsizdir. Neden? Çünkü, 1984 yılındaki kamuoyu desteğine bakınız, 1990 
yılındaki kamuoyu desteğine bakınız, ikisi arasında bir fark yok mu? Eğer, yok diyorsanız se
çim sonuçlan ortada... 

MUSTAFA NAZlKOĞLU (Rize) — Belediye seçimleri ayrı, milletvekili seçimleri ayrı şey, 
karıştırmayın. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tarihî bir gerçek şu
nu gösterir : Hükümetlerin arkasında eğer kamu desteği zayıflamışsa, bu hükümetlerin, zo
runlu olsa dahi, gerekli malî tedbirleri ve ekonomik önlemleri alamadıkları görülmüştür. 

Buna tarihten bir örnek vermek istiyorum. Japonya'da en büyük malî reform 1905 yılında 
yapılmıştır. Japon Hükümeti, bu malî reformu hazırjamış; fakat, bir türlü kamuoyuna açıkla
yamamıştır. Çünkü, hükümet o gün görmüştür ki, bu malî reformları destekleyecek parla-
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mento çoğunluğu olsa dahi, arkasında halk desteği yoktur ve 1905 yıllarında halkın o günkü 
Japon Hükümetine güveni yoktu. Bu itibarla, hükümet, bu tasarıları açıklayamamış; ancak, 
1905 tarihindeki "Mukden" adı verilen Japon - Rus savaşı kazanıldıktan ve Hükümet, savaş 
sonundaki bir sulh anlaşmasıyla itibarını yeniden tazeledikten sonra, o günün imparatoru Mi
kado, büyük Japon malî reformunu ve dengeli bütçe önerilerini kamuoyuna getirebilmiştir. 

Burada itiraz edebilirsiniz; güven duygusu olmayan hükümetlerin önemli malt ve ekono
mik meselelerin üstesinden gelemeyecekleri tezime hayır diyebilirsiniz; ama bu örneği de inkâr 
etmeniz mümkün değildir. 

Şimdi, "Bizim arkamızda kamuoyu desteği var, güvenimiz var" diyorsunuz. Ben size bir 
örnek veriyorum ve diyorum ki, işte Mukden Savaşı işte 1905 Japon vergi reformu, işte Sayın 
Hükümet ve işte Plan ve Bütçe Komisyonunda sahip çıkamadığınız vergi tasarısı... Bugün bir 
vergi tasarısı getiriyor Sayın Hükümet ve bu tasarıya ilk önce, Hükümet içinden Sosyal Gü
venlik Bakanı itiraz ediyor. Evet, Sosyal Güvenlik Fonlarının Maliye Bakanlığı tarafından top
lanmasına sizin Hükümetiniz itiraz ediyor. Kendi hazırladığı bir tasarıya, bu tasarının altında 
imzası olan bir bakanın itiraz etmiş olması ve kamuoyuna bunu açıklaması, dünya siyaset tari
hinde ender rastlanan olaylardan biri değil midir? (DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA NAZlKOĞLU (Rize) — Demokrasinin gereği. 
GÜBRÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Demokrasi diyorsunuz ya... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Demokrasiyse, bu memlekette bakanların 

başına niye bir başbakan koymuşlar? 
GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Koordine etsin diye. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Eğer o Başbakan bunları koordine edeme-

mişse, bu kadar bakana ne ihtiyaç var? 
Bu Japon örneğini verdikten sonra, Hükümet içindeki bu örneği kamuoyuna getirmek 

istiyorum. Niçin siz bu vergi tasarısına gelip de Plan ve Bütçe Komisyonunda sahip çıkamıyor-
sunuz? Bu vergi tasarısının arkasında hangi kamu kesimini bulabiliyorsunuz? Türk-tş açıkla
dı, bütün işçiler ve memurlar bu tasarıya karşı çıktılar; esnaf karşınızda, memurlar karşınızda, 
işçiler karşınızda, büyük sermaye de karşınızda, kim var yanınızda?.. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Papatyalar var. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Başkalarının da bunun karşısında olduğu

nu arkadaşlarımız ifade ediyor. 
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Hurafeler... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Evet, hurafeler de karşınızda. 

HAYDAR KOYUNCU — Onlar da mı karşınızda? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi, siz diyorsunuz ki, bizim Hüküme

timizin arkasında kamu desteği var. Eğer kamu desteği varsa, bu Plan ve Bütçe Komisyonun
daki vergi tasarısına niye sahip çıkmıyorsunuz? 

tşin en talihsiz tarafı, vergi kanunlarına sahip çıkması gereken Maliye Bakanlığı ve Hükü
met sahip çıkamıyor, vergi kanunları ile ilgili tasarı Bayındırlık Komisyonundan geçiyor. Diye
ceksiniz ki, "Nedir o?" Ankara'da hava kirliliği var, çevre kirliliği geliyor. Çevre kirliliğine ça
re bulma konusunda bir Çevre Fonu oluşturuluyor ve fonun oluşturulmasına ilişkin olarak da 
-belki de pek çoğunuzun haberi yoktur- Emlak Vergilerinde, 1 evi olan emeklilerin, dul ve ye
timlerinin ödeyecekleri Emlak Vergilerine yüzde 100 zam yapan tasarı geçiyor. 
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Geçen sene Hükümet burada övünüyordu ve "Biz, Emlak Vergisini, emekli, dul ve yetim
ler için, 1 evi olmak şartıyla, yüzde 50'ye indiriyoruz; yani, binde 4'ten binde 2'ye indiriyoruz" 
diyordu. Bununla övündünüz mü? övündünüz. Ne zaman? Geçen sene, ondan evvelki sene. 
Şimdi Hükümet bunu binde 4'e çıkarıyor. Bundan haberiniz var mı? (ANAP sıralarından "Var" 
sesleri) Haberiniz yok. Gruba geldi mi? Gelmedi, haberiniz yok; ama ben burada açıklıyorum. 

ALt BABAOĞLU (Nevşehir) — Gruba geleni siz-bilmezsiniz. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Binde 4'lük Emlak Vergisi oranını da bin

de 6'ya çıkarıyorsunuz. Böyle bir vergi kanunu tasarısı Bayındırlık Komisyonundan geçiyor; 
ama, bir vergi paketine de Maliye ve Gümrük Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonunda sahip 
çıkamıyor. Şimdi, gelin de bu bütçenin Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından moral olarak 
uygulanabilme derecesini bir defa daha gözden geçirelim. 

Değerli arkadaşlarım, dün burada Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı, gelir bütçesiyle çok 
yakından ilgili olan bir konuyu dile getirdi. Bu konu nedir? Enflasyon. "Enflasyon konusun
da muhalefet liderleri, 'Enflasyon artacak, fiyatlar artacak' diyorlar. Millet onlara da itibar 
ediyor ve ertesi gün zamlar başlıyor. Onun için, gelin, Hükümet olarak ve muhalefet olarak 
şu enflasyon konusunu bir millî mesele sayalım ve bunun üzerine millî mesele olarak toptan 
gidelim. Enflasyon konusunda da yüzde 70 olacak, yüzde 80 olacak diye tahminler yapmaya
lım. Yüksek tahmin yapan arkadaşlar, burada özür dilesinler, biz de hükümet olarak da şu 
hedefi söyledik, ama bu hedefe ulaşamadığımız için biz de özür dileyelim" şeklinde bir beyan
da bulundular. Bunun üzerine, enflasyon hakkında yayınlara kısaca şöyle bir göz attım, araş
tırdım. Hepinizin bildiği gibi, Nobel Ödülü alan Freidman'ın, "Enflasyon ve Para Teorisi" 
adlı kitabına da şöyle baştan sona kadar bir göz gezdirdim. 

Enflasyon konusunda Sayın Bakanın dediği hususlar çare değil ve burada özür dilenecek 
bir mesele de değil. Siyasîlerin özür dileyerek meseleyi geçiştirmeleri de mümkün değil. Ne
den? Bakın Kore'de bir maliye bakanı diyor ki, "Enflasyonu bu yıl yüzde 3,5 olarak 
gerçekleştireceğiz" Enflasyon ise yüzde 6'yı aşıyor ve Kore Maliye Bakanı istifa ediyor, özür 
dilemiyor, ingiliz Maliye Bakanının enflasyon konusundaki politikasının tutarsızlıkları sebe
biyle de 1989 yılında istifa ettiğini hepiniz biliyorsunuz, yani onlar kürsülere gelip özür dile
memişler. Bir hedef tayin etmişler, bu hedefe de varamadıkları takdirde, istifayı bir görev bil
mişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, 1984 yılından beri Hükümetteki kaç tane Maliye Bakanının istifa 
etmesi gerekirdi, onun hesabını Anavatan Grubundaki arkadaşlarıma bırakıyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şunu demek istiyorum: Enflasyon hükümetlerin meselesidir. Aşa
ğıya çekmenin ilk şartı, hükümete olan güvendir. Sayın Bakan açıkladılar, "Efendim hüküme
tin değil de, muhalefetin sözlerine inanarak, millet zam yapıyor." Demek ki, sizin sözlerinizin 
inanırlılığı kalmamış, inanırlığı kalmayan bir hükümetin, enflasyonla mücadeleye soyunması
nı da anlamak mümkün değildir... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Çare ne? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Çaresi vardır, burada çaresini de söyleye

ceğiz ve sadece bu çareler, bütün ilmî çevrelerce de kabul edilmiş çarelerdir. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sandık, sandık!.. 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bu kitabı getirdim, çarelerini aramak iste
yenler, bu kitabı okuyabilirler. 

Şimdi, özetle çarelerini söyleyeceğim. Deniyor ki, "Enflasyon konusundaki çarelerden bi
rincisi şudur: "Güvenilir bir hükümetin işbaşında bulunmasıdır." (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

Şimdi, diyorsunuz ki, "Biz de güven yoktur" o da kabul; ama, başka çarelerinizde var, 
bari onları uygulayın; hani güven çareniz yoksa, başka çareleriniz var, onları uygulayın. 

ALÎ BABAOĞLU (Nevşehir) — Nedir bu çareler? 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Çaresi, güven... îşte, birincisi, seçimdir. 
Sandıktan kaçtığınız sürece, sizin bu enflasyonu önlemeniz mümkün değil. 

Şimdi, ikinci konuya gelelim, tkinci olarak diyor ki, "önce, enflasyonun hastalığını iyi 
teşhis etmek lazımdır, ilacın yan etkilerini ve dozunu da iyi ayarlamak lazımdır." tlaç nedir? 
Bu enflasyon bugünün meselesi değildir, tik devlet, yani Yunanistan'daki o şehir devletleri ku
rulduğu günden beri ve moneter (monetary) sistem ortaya çıktığından beri, yani paranın teda
vül ettiği günden beri var olan enflasyon öyle bir hastalık ki, tedavisi, yani ortadan kaldırılma
sı mümkün değil; sadece kontrol altında tutulan bir hastalık. Bunun çarelerini, bu konuda araş
tırma yapan ve Nobel ödülünü alan Freidman, her ülkeden örnekler vererek açıklıyor. Bakın-, 
Amerika'dan bir örnek: 1966 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde hızlanmaya başlayan enf
lasyona, Federal Bankanın para frenine sertçe basmasıyla, 1967 yılında çare bulunmuş ve enf
lasyon hızı yüzde 2,5'lere doğru çekilebilmiştir. Bu tedbirin yan etkisi de, ekonomide küçük 
bir resesyon olmuştur, tşte çare... 

tkinci çare: Amerika Birleşik Devletlerinde 1970'te tekrar tırmanmaya geçen enflasyon, 
1971 yılında Nixon'ın fiyat ve ücretleri dondurma kararlarını uyugulamaya koymasıyla, tekrar, 
yıllık yüzde 4,5 hıza çekilebilmiştir. Buyurun... Daha sayayım mı? Daha sayayım. Sizin çok 
beğendiğiniz Madam Thatcher'ın ülkesinde, 1980'lerde yüzde 25'Iere doğru çıkan enflasyon, 
üretimin (arzın) artırılması ve sıkı para politikası tedbirleriyle yüzde 5'lere çekilebilmiştir. 
Buyurun... 

Siz 1984'ten bu yana bu tedbirlerden hangisini uyguladınız? 
Gene bu konuda şöyle deniyor: "Bütün Batı ülkelerindeki hükümetler, her ne kadar enf

lasyonu, Arapların petrole zam yapmalarına, sendikaların ücretleri artırmaları sebebiyle sana
yi ve tarım ürünlerinin fiyatlarının arttığı mazeretine dayandırıyorlarsa da, bu mazeretler hiç
bir zaman enflasyonun çaresi olmamıştır." 

Yani diyor ki, -buradan size de bir mesaj var- "Siz, yağmura, kışa, dona, DÇM'ye, Afşin 
-Elbistan Projesine sığınma mazeretinizle enflasyonu önleyemezsiniz." 

Biz de diyoruz ki, "Eğer 1984'ten bu yana DÇM'lere, Afşin-Elbistan'a, dona, kışa sığın-
masaydınız, burada gelip büyük laflar ettikten sonra, enflasyonu yüzde 70'lere getirerek güven 
duygusunu sarsmasaydınız, siz dahi bu enflasyonu önleyebilirdiniz." 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu genel değerlendirmelerimden sonra, 1990 yılı bütçelerine 
şöyle bir göz atalım; bir yarım saat de bunların arasında gezinti yapalım. 

1990 yılı konsolide gelir bütçesi dışında, değinmek istediğimiz bir bütçe var. Bu bütçe, fon 
bütçesidir. Dün, Sayın Bakan dedi ki, "Biz çok akıllı yöntemler koyduk, fonları bulduk, fon
lardan harcama yapıyoruz, serbest kur getirdik, serbest faizi getirdik." Doğru. 1985 yılında 
813 milyar lira olan fon gelirleriniz -bunun içinde fonlardan fonlara aktarmalar sebebiyle mü
kerrerlik payı da vardır- 1990 yılında 21,5 trilyondur. Biz burada, geçen yıllarda dedik ki, "Bu 
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fon bütçelerinin harcamasına bu Parlamento icazet vermemiştir. Bu Parlamentonun denetim 
yetkisi şekildir." Siz buna dediniz ki, "Hayır, bu fon bütçeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda 
konuşuldu, Genel Kurulda da konuşuluyor, onun için buna Parlamentonun icazeti de, deniti-
mi de vardır." 

Şimdi bu yıl, 1990 yılında böyle bir mazerete sığınmanız da mümkün değildir. Neden? 
Çünkü, fonların denetimine ilişkin 3346 sayılı Kanunun denetimle ilgili maddelerini Anayasa 
Mahkemesi iptal etmiştir ve Anayasa Mahkemesi, Hükümete, aydaki hükümete değil, Anava
tan Hükümetine, altı aylık bir süre vererek, 7 Ekim 1988 tarihinde, fonların denetimine ilişkin 
hükümleri iptal etmiştir; yani, "Anavatan Hükümeti, 7 Nisan 1989 tarihine kadar fonların de
netimine ilişkin hükümleri Parlamentodan geçirmek durumundadır" demiştir. 

Şimdi soruyorum: Biliyor musunuz; böyle bir hüküm geçti mi?.. Hiç ses çıkmıyor. Hani, 
böyle, güven konusunda sesiniz yükseliyordu; şimdi niye cevap vermiyorsunuz?.. Hiç sesiniz 
çıkmıyor, bakıyorum suspus oldunuz; çünkü, böyle bir hüküm geçmedi değerli arkadaşlarım. 
Buradan hareketle şunu vurgulayarak ifade ediyorum ki; bu yıl, fonlardan 21,5 trilyon liralık 
harcama yapılmasına bu milletin icazeti yoktur, bu Parlamentonun da icazeti yoktur. Var mı?.. 
Yoktur. Bu konuda Anayasanın amir hükmü olduğu halde, Anavatan Hükümeti, fonların de
netimine ilişkin bu kanunu 7 Nisan 1989 tarihine kadar tekrar niçin Parlamentoya getirmemiştir? 

Şimdi, Maliye ve Gümrük Bakanı diyebilir ki, "Anayasaya ilişkin bu hükümleri de, mu
halefetle birlikte, işbirliği halinde getirelim." Ona varız, getirin, biz de destekliyoruz; ama, ge
tirmiyorsunuz. 

Geçen yıllarda, Plan ve Bütçe Komisyonunda, fonların denetimiyle ilgili olarak birtakım 
bilançolar dağıttınız ve biz, "Bunlar denetim değildir" dedik, siz ise "Denetimdir" dediniz. 
Hadi, geçen yılları -1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989'u- böyle geçiştirdiniz; ama, burada gel
sin, Anavatan Sözcüsü, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı desin ki, "Fonlar denetleniyor" Ben 
de soruyorum: Hangi hükme göre denetleniyor?.. Bakın, içinizdeki bir hükümet üyesi (Sayın 
Kemal Akkaya) Hükümet bunu sevk etmedi diye, bir kanun teklifi vermiş... Değerli arkadaşla
rım, bir hükümet için, bu, kabul edilebilir bir husus değildir. Hükümet, Anayasanın bu amir 
hükmüne rağmen; yani Anayasanın, Anayasa Mahkemesi kararının hükmü bu; 7 Nisan 1989'a 
kadar altı aylık bir süre verilmiştir, fonların denetimine ilişkin kanunu yeniden buraya getir
meniz lazımdı, ama getirmediniz. 

Şimdi, tabiî, bu fonlardan, kime, ne kadar para verildiği; kime ne verildiği meçhuldür. 
Eğer bileniniz varsa.., Biz bilmiyoruz; çünkü, bu, Parlamentoya gelmiyor... 

HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kim kontrol ediyor? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Hiç kontrolü yoktur... 
HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Yüksek Denetleme Kurulu?.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Yoktur efendim; bugün, şu kanun olmadı

ğı sürece, Yüksek Denetleme Kurulunun kontrolünün de bir anlamı yoktur; çünkü, ortada, 
-kanun yoktur, fon denetimine ilişkin yasal boşluk vardır. "Bunları, Plan ve Bütçe Komisyo-
nunundan geçirerek, "Büyük Millet Meclisi denetler" diye bir kanunu bu Meclisten geçirmiş
siniz. Anayasa Mahkemesi, bu kanunu iptal etmiş, "Altı ay içerisinde 165 inci maddeye uygun 
bir denetim nizamını getiriniz" diye bir hüküm koymuş ve siz bunu getirmemişsiniz. 

Eski hükümler geçerli midir? Değerli arkadaşlarım, eski hükümlerin geçerli olup olmadı
ğını da bizzat araştırdım. Yani, bu konuda hukukî bir boşluk varken, biz 21,5 trilyonu denet-
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leyememişken, 64 trilyonu denetlemişsiniz, anlamı nedir değerli arkadaşlarım? 
Dün, Maliye ve Gümrük Bakanın konuşmasında bir husus dikkatimi çekti. Sayın Bakan 

dedi ki: ''Efendim, biz serbest faizi, serbest kuru getirdik. Bugün kurlara Merkez Bankası mü
dahale ediyor -aynen zabıtlarda vardır- eğer, çok aşağıya çekilirse ihracatçı, çok yukarı çıkarsa 
da bundan vatandaş zarar görür, pahalılık olur." Hani bu serbest kurdu? Yani, hem "serbest 
kur" diyoruz, hem de "yukarı çekilirse vatandaş, aşağı çekilirse ihracatçı zarar görür" diyo
ruz ya?.. Bunun anlamı şudur: Biz bunu ayarlıyoruz... 

Nedir bugünkü kur? 2 350 lira. Şimdi ben soruyorum Sayın Maliye ve Gümrük Bakanına: 
Bir ihracatçı bu kur üzerinden parayı getirdiği zaman, buna siz, 1 dolara 2 350 liradan para 
ödüyor musunuz? ödüyorsunuz. Peki, Hükümet olarak şu fonlardan yaptığınız ödemelerde 
-geçen gün basında da çıktı- dış müteahhitliklere diyorsunuz ki, "Kur 2 350 liradır, bu, yüzde 
70 enflasyona göre aşağıda; bu 2 350 liralık kur, eğer yüzde 40'ı ifade ediyorsa, biz, size yüzde 
70 daha fonlardan ödüyoruz..." Bu icazeti kimden aldınız? Peki, bu doğru ise, neden ihracat
çıya bunu ödemiyorsunuz? Ona da ödeyin. Eğer doğru ise, bunu ihracatçıya da ödeyeceksiniz. 
Çünkü dış müteahhitlere bunu ödüyorsunuz ve bu şekilde de mukavele yapmışsınız. Ayrıca, 
bu şekilde bir mukavele yapma yetkisini Hükümet nereden aldı, onu da araştırmak lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün bunun bir örneği de vardır; satıcı "Beyefendi, bir dakika; 
otomatik kravattık, hem de Amerika'dan ithal ediyoruz" diyor. Fiyatı?.. 70 bin lira. Eğer 2 
350 liralık dolar kuru, 70 bin liraya satılan ithal ABD malı bir kravatlığın veyahut da çok lüks 
bir maddenin, mesela; kivinin ithalinde uygulanıyorsa; bu şekilde lüks maddelerin bu kur üze
rinden ithal edilmesi, benim vergi ödeyen vatandaşlarımın aleyhinedir. O zaman, hiç olmazsa 
ithalat kurunu yükseltin. Nasıl yaparsanız yapın... 

Değerli arkadaşlarım, geliniz, burada iktidar ve muhalefeti bir tarafa bırakıp, şu fonları 
denetleyelim demek istiyorum. Fonların denetimi konusunda Sayın Kemal Akkaya'nın kanun 
teklifi Anayasanın 165 inci maddesi hükmüne de aykırıdır. Bunu, komisyonda da belirttik. Hü
kümet, dört başı mamur bir şekilde fonların denetimi konusunda bir yasa tasarısı getirsin, ar
kasında muhalefet olarak biz varız. 

Değerli arkadaşlarım, fonlar konusuna bu kadar temas ettikten sonra, KİT bütçelerine 
gelmek istiyorum. KİT'lerin -bu hususa bilhassa dikkatlerinizi çekmek istiyorum- ürün satış 
hâsılatında ki büyüme yüzde 78,6'dır. Yani, KİT ürünlerinin 1989 yılında nominal üretim hâsı
lası büyümeleri yüzde 78,6'dır. Büyümeyi de kabul edelim... Yani KİT'lerin artık daha verimli 
olarak çalıştıklarını da kabul edelim; ama, bu verimlilik herhalde bunların üretimlerinin yüz
de 78,6'sı oranında büyütecek oranda değildir. Böyle hiçbir ekonomik işletme yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, işte bu yüzde 70 enflasyonun ifadesidir. 1989'un sonunda KlT'ler-
deki bu enflasyon 1990 yılına da yansımayacak mı? Yansıyacak. Siz "Efendim bizim KİT poli
tikamız budur, KlT dengemiz budur" diyemezsiniz. Hiç şüpheniz olmasın ve temenni de etmi
yorum; ama, eğer KİT ürünlerindeki zamlara bu şekilde devam edersek enflasyonu önleyeme
yiz. 

Değerli arkadaşlarım, dün burada Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşüldü. 
Oymaptnar senetlerine, Boğaz Köprüsü senetlerine yüzde 186 faiz veriyorsunuz. KİT'lerde üre
tilen elektrik bedelinin 22 lirasının faize gittiğini burada ifade etmek istiyorum. Benim araştır
malarıma göre -yanılmış da olabilirim- 100 liralık elektriği, vergiler, fonlar ve KİT'in üretim 
masrafı da içinde olmak üzere 26 liraya satabilirsiniz. Burada şunu demek istiyorum: KlT 
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ürünlerinde ağır yükler vardır. Böyle olduğu sürece, yani KİT ürünleri 1989 yılında nominal 
olarak yüzde 78,6 oranında büyürse, özel sektör nasıl zam yapmaz? Yani siz özel sektöre "Zam 
yapmayın" diyebilir misiniz? Biz bunu duyuyoruz, "özel sektör sakın ha; zam yaparsanız..." 
Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürü de "Bu, ekonomiyi çökertir, hepimiz altında kalırız" 
diyor. KİT'ler yüzde 78,6'Iık nominal bir hâsıla büyümesi ile karşımıza gelirse benim bakka
lım, manavım nasıl zam yapmaz? 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de konsolide bütçeye şöyle bir bakalım. Biliyorsunuz, konso
lide bütçe, bütçenin finansmanı için 53 trilyon 860 milyar liralık bir gelir öngörüyor. Plan ve 
Bütçe Komisyonuna geldiği zaman 63 küsur trilyon liralık bir harcama öngörüyorduk ve 9 tril
yon lira civarında da bir açığımız vardı ve Komisyonda bütçeye 1 trilyon 184 milyar liralık ilave 
yapıldı. Şimdi ben, önce burada Sayın Maliye Bakanının hakkını vermek, kendisini kutlamak 
istiyorum. BV x:••:•• ye :?ahip çıkmıştır. Bunun hakkını verelim. Nasıl?.. Şöyle sahip çıkmıştır: Ba
sında açıklan d sjj. in a süre, grupta demiştir ki, "Dengeleri altüst ediyorsunuz. Bir taraftan mas
raf getiriyorsun,<?;, getir ekliyorsunuz. Bu bütçede 17 trilyonluk bir açık var. Onun için bu büt
çenin böyle..." 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Öyle bir şey söylemedi. 

BURHAN CAHİT GÜNDÜZ (İzmir) — Grup konuşmaları gizlidir. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Basında tekzip edilmedi, isterseniz okuya

yım. Tek:'ip edilmedi. Gruptaki şeyler basında çıkıyor, okuyayım, buyurun: "Grupta söz alan 
Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Ekrem Pakdemirli, önergeler yüzünden bütçenin bütünlüğü
nün bozulduğunu belirterek söyledi." 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Önergeler ka
bul edilmedi ki... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi, Sayın Bakan burada, bunu bu kür
süden tekzip edebilir. Ben bu fırsatı da kendisine vermiş oluyorum. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Önergeler ka
bul edilmedi. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi arz edeyim efendim. 1 trilyon 184 
milyar lira ilave edildi ya. Bakın, demek ki siz herhalde basından Maliye Bakanınızın konuş
masını da takip etmiyorsunuz değerli arkadaşlarım. 

Okuyorum: "Arkadaşlar, Hu zaten şişirme bütçe." Bunu dedi mi grupta? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Ne demiş, ne demiş? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bakın, arkadaşlarımızın bir kısmı, "dedi" 

diyor. Başını sallıyor arkadaş, yani "dedi" diyor. (DYP sıralarından alkışlar) 
ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Hiç kimse bir şey demedi. Sen kendi kendine söylüyorsun. 

Başını sallayan kimi gördün? Yalan söyleme, doğru konuş. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Evet, başını sallayanlar gördüm. Müsaade 

edin. 
"Bir de siz önergelerinizle iyice şişiriyorsunuz; ya kesiyor, ya ekliyorsunuz. Zaten 17 trilyon

luk açık var. Böyle yaparsanız delik iyice büyüyecek, berbat olacak. Yatırımları budamak, zaten 
az sayıda olan yatırımları durdurur, ülkeyi sıkıntıya sokar. Memura zam için kaynak yok." De
vam edeyim: "Pakdemirli'ivin bu konuşmasından sonra kürsüye liberal grubun sözcülerinden Do-
ğancan Akyürek geldi. Grup toplantısına muhalif milletvekillerinin çoğunun katılmadığı, bu ne
denle Akbulut lehine büyük tezahürat yapıldığı belirtildi." Bu da sizin lehinize bir pasai. 
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HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Sen orada miydin? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Ben bunu basından okuyorum. Tekzip ede

bilirsiniz; bu kürsüden tekzip imkânı veriyorum size. Buyurun... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Gözleri kabul etti ama. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Neyse... 
Şimdi, aslında, bana göre, Maliye Bakanını burada kutlamak lazım. Tabiî bu bütçeye de 

biraz acımak lazım. Bütçeye 1 trilyon 184 milyarı eklemenizin anlamı yoktur; isterseniz 10 tril
yon ekleyin, isterseniz 100 trilyon ekleyin, bunun anlamı yoktur. 100 trilyonu eklemenin anla
mı yoksa, 1 trilyon 184 milyarı eklemenin de anlamı yoktur; çünkü, değerli arkadaşlarım, bu
nun kaynağı yoktur. Hani halk şairi "Buyurun, buyurun, saltanatım var benim, aslı yoktur, 
yaylamda 1 500 koyunum var benim*' diyor ya, sizinki o hesap; buyurun, bütçemize bir trilyon 
zam yapalım, ama bunun aslı yoktur, kaynağı yoktur. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Silifke ekibi. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi, tabiî, bütçenin zoru şu: Sayın Mali

ye Bakanı biraz sonra gelecek buraya, diyecek ki, "Bu bütçe 10 trilyon 547 milyar lira açıkla 
bağlanmıştır". Ama, Gruba gidecek "Değerli arkadaşlarım, bu bütçe zaten şişirme bütçe" di
yecek... Tabiî, ondan sonra da enflasyonu falan önleyemezsiniz: Çünkü, bütçe şu salondan o 
salona kadar açıkta 5-6 trilyonluk bir fark yapıyorsa, sokağa çıktığınız zaman size kimse inan
maz değerli arkadaşlar. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Sokağa çıktığınız zaman 
kimse inanmaz. 

Bakın, bu açıklar konusunda çok şey söylenir, ben söylenenleri tekrar etmek istemiyorum; 
ancak, bu konuda, bir üniversitede yapılmış bir araştırma var. Gelin, bu araştırma sonuçlarını 
beraber okuyalım. Bütçe açıkları konusunda Anavatan hükümetlerinin ahvali nedir? İsterse
niz, devamı olduğunuz şu askerî hükümetten başlayalım. 

Kesinhesap Kanununa göre, 1981 yılındaki bütçe açığı 64 milyar, toptan eşya fiyatlarında
ki artış yüzde 34, bütçe açığının kamu harcamalarına oranı yüzde 4, gayri safî millî hâsılaya 
oranı yüzde 1. 1982 yılında 145 milyar lira açık var, toptan eşya fiyatları artışı yüzde 27 -burada 
büyümüş- bütçe açığının kamu harcamalarına oranı yüzde 9, bütçe açığının gayri safi millî 
hâsılaya oranı yüzde 1,6 olmuş. 1983 yılına geliyoruz, açık 283 milyar lira, toptan eşya fiyat 
artışı yüzde 30,5 bütçe açığının kamu harcamalarına oranı yüzde 10,8 -burada da büyümüş; 
yani 1983 yılı 1981'e göre kötü- bütçe açığının gayri safi millî hâsılaya oranı yüzde 2,4 olmuş. 
1984 yılında sizin bütçenizde açık 934 milyar lira, toptan eşya fiyatları artışı yüzde 50,3 -buna 
rağmen bütçede başarılısınız değerli arkadaşlarım- bütçe açığının kamu harcamalarına oranı 
yüzde 5, gayri safi millî hâsılaya oranı yüzde 24,5 olmuş. 1985'teki durumunuz 1984'e göre 
daha iyi, açık 787 milyar lira, toptan eşya fiyat artışı yüzde <i»3,2, bütçe açığının kamu harca
malarına oranı yüzde 14, bütçe açığının gayri safi millî hâsılaya oranı yüzde 2,8 olmuş, güzel 
bir sonuç. 

Değerli arkadaşlarım, 1985 bütçesinde neler var? Bir kere, fon bütçelerinin büyük bir kıs
mı bunun içinde. İkincisi, iç ve dış borçların anaparaları da içinde. Şimdi gelin, iç ve dış borç
ların anaparalarını 1989 konsolide bütçesine ekleyelim, 1990 bütçesine ekleyelim ve 1985 büt
çesiyle 1989 bütçe sonuçlarınızı ve 1990 bütçenizin ahvalini karşılaştıralım; yani diyorum ki, 
bırakın, 1980'den öncesiyle falan mukayese etmeyin, kendinizi kendinizle mukayese edeceğim 
değerli arkadaşlarım: 1989'da 6,492 trilyon liralık bir açık görülüyor bizim hesabımıza göre, 
isterseniz buna 5 trilyon deyin, isterseniz 4 trilyon deyin, 7,033 trilyonluk da anapara ödemeleri 
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var, bu da açıktır, yani 13,5 trilyonluk bir bütçe açığınız var ve bütçe açığının kamu harcamala-
rınaoranı 1985'te yüzde 14 iken, 1989 yılında bu oran yüzde 30,7 değerli arkadaşlarım, bir 
misli nispî büyüme var ve bütçe açığının gayri safi millî hâsılaya oranını da yüzde 2,8'den yüz
de 8'e çıkarmışsınız. 

Şimdi burada, Sayın Bakan, "1990 bütçemizin performansı 1989'dan iyi" dedi; doğru, 
onda haklısınız. Nasıl haklısınız? Gelin, bütçe dışından ödenen iç borç ve dış borç anaparala
rını ekleyelim. Bu seneki bütçe açığı için ne dediniz? 10,547 trilyon. Bu 10,547 trilyonu alıyo
rum, 9,950 trilyon da iç ve dış borç anapara ödemeleri var. Bu 9,950 trilyonu mukayese eder
ken hata yapmadık, 64,408 trilyonu ekliyorum; yani, bir taraftan 9,950 trilyonu harcamalara 
ekliyorum, bir taraftan da bütçe açığını ekliyorum, eklediğim zaman bütçe açığının kamu har
camalarına oranı 1989'da yüzde 30,7 iken, 1990'da bunu yüzde 27,6'ya düşürüyorsunuz; yani, 
bütçe açıklarının baskısı 1990'da 1985 yılının bir katı olsa bile, 1989 yılına göre tam yüzde 3,1 
puanlık bir azalma görülüyor. Tabiî, bütçe açığının gayri safı millî hâsılaya oranı da bu hesap
la yüzde 8'den yüzde 7'ye düşüyor. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, aslında, Sayın Bakanın çok zor bir bütçe yaptığı kanaatinde
yim. Neden zor bütçe yaptığı kanaatindeyim? Bakın, burada yapılmayan birtakım hesaplama
lar da yaptık. Bunları daha Önce bu kürsüden ifade eden arkadaşım olmadı; onun için müsaa
de ederseniz, ben, bunları kısaca şöyle nispî olarak ifade etmek istiyorum. 

Eğer, dış borç, iç borç, anapara ödemelerini eklersek transfer harcamalarına, vergi gelirle
rinin yüzde 84'ünü transfer harcamalarında harcayacaktır. Böyle bir pozisyonda bütçe yap
mak hemen hemen mümkün değildir. Böyle bir dengeyi getirebilmek kolay değildir; ama ne 
vardır ki değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanının da ifade ettiği üzere, bu denge de kâğıt 
üzerinde bir dengedir. 

Bu açıklamalarımdan sonra, 1990 Gelir bütçesini zorlama bir bütçe olarak telakki ediyo
rum, 1990 bütçesini zorlama bütçe olarak takdim ediyorum. Büyümeyi hızlandırmasını, istih
damı artırmasını, sanayii yeniden biçimlendirmesini, enflasyonist baskıyı azaltmasını pahalılı
ğı durdurmasını, gelir dağılımını düzeltmesini beklemiyorum. Gönül isterdi ki bunların hepsi
ni tahakkuk ettirelim; ama ne var ki, şu ağır dengeler içinde, çok zor. 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçede gelirlerde dikkatimi çeken bir husus var, buna dün ar
kadaşlarımdan birisi değinerek geçti. Taşınmaz mallar satış bedelleri var. Vergi dışı normal ge
lirlerde, taşınmaz mal gelirlerinin satış bedeli; yani Hazine arsalarından ve binalarından 1989'da 
35 milyar lira gelir bekliyoruz; 1990'da 2 trilyonun üstünde bir gelir bekliyoruz; 570 misli bir 
artış. Şimdi ne yapacaksınız? Hakikaten 2 trilyon liralık sertifika mı satacaksınız, yoksa birta
kım Hazine arazilerini, belki de sahilleri 32 sayılı Karar çerçevesinde yabancılara mı satacaksı
nız? Burada bir hüküm vermek istemiyorum. Nasıl bunu sonuçlandıracaksınız? Onu da Sayın 
Bakan açıklar. 

I Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, dün burada dedi ki, "Biz o kadar çok vergi kanunun
da değişiklik yaptık ki, bu bizim başarımız". KDV'yi getirdiniz, bakın ona katılıyoruz; ama 
vergi kanunlarında şu son altı yılda 21 defa değişiklik yaptınız, üç değişiklik de şu anda komis
yonlarda, eder 24; her yılda 4 defa değiştirdiniz. Buna karşılık diyeceğim, Amerika Birleşik 
Devletlerinde en büyük vergi reformu 1912'de yapılmıştır, ikinci reform 74 yıl sonra 1986 yılın
da Reagan Hükümeti döneminde yapılmıştır. Japonya'da ise, 1905'de yapılmıştır, 1970'lerde 
de ikinci bir reform gerçekleştirilmiştir. Yani, böyle, vergi kanunları, sık sık değiştirilmeye mü
sait değildir. Bakın bu konuda bir düşünür, bir devlet teorisyeni diyor ki: "Kanun, tutkular
dan kurtulmuş akıldır." Kanunu böyle tanımlıyor, "Kanuna, kanun hüviyetini veren iki husus 
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vardır. Birincisi; toplumun, belli bir kurala, o kuralın yasa olduğuna ilişkin sübjektif bir değer 
atfetmesidir. İki, benimsenen bu kural uzun bir süre değişmemelidir. Bu, tutkulardan kurtul
muş akıl olmanın gereğidir." Şu halde siz, vergi kanunlarını tutkulardan kurtulmuş akıl ol
maktan da çıkarmışsınız. Toplumun, bunlara uyulması gerektiği konusundaki ''sübjektif de
ğer yargılarını yıkmış ve kamuoyunda, vergi yasalarına uyum konusundaki inançları da, bu 
sık sık değiştirmelerle tahrip etmişsiniz. Bu konuda, basında pek çok yazı var, tekrar etmek 
istemiyorum; ama bakın 19 uncu yüzyılın sonunda ingiltere Avam Kamarasında bu olaylar 
yaşanıyor ve bir Avam Kamarası üyesi; aynı Türkiye'deki duruma benziyor- vergi kanunların
da sık sık yapılan değişiklikleri şu cümlelerle dile getiriyor: İngiliz Parlamento üyesinin sözle
rini aynen aktarıyorum. "Bundan önceki hükümet zamanında parlamentodan çıkarılan vergi 
kanunlarının sayısı öyle artmıştı ki, bilhassa yürürlükteki vergi kanunlarına ilave edilen ekler 
öylesine muğlak hale gelmişti ki, vergilerin tatbikinden sorumlu hâkimler dahi içinden çıkıla
mayan bu bilmeceler karşısında, ellerinden hayret ve şaşkınlıkla kaşlarını çatmak, kızgınlıkla 
başlarını sallamaktan başka bir şey gelmiyor. Başka ne yapabilirlerdi ki?.. Bakıyoruz önce bir 
vergi kanunu çıkarılıyor, ardından alelacele, parlamentodan henüz çıkmış bir kanunun bazı 
maddelerinin tadili ile ilgili yeni bir kanun tasarısı önümüze geliyor, nihayet bu da kanunlaşı-
yor; fakat çok şükür demeden hükümet yürürlükteki kanunu tadil eden kusurlu ve hatalı ta
raflarını düzelten ikinci kanunun da eksiklikleri tamamlayacak yepyeni bir kanun teklifi ile 
karşımıza geliyor." 

tşte, değerli arkadaşlarım, altı yıldır her yıl ortalama dört defa vergi kanunlarını değiştir
me noktasına gelen bir hükümetin durumu da budur. Eğer siz bu sözlere katılmıyorsanız, bi
raz vatandaşı dinleyiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bir de, bugünkü vergi adaletine bakalım. Bugün, 225 bin liralık bir 
asgarî ücret vardır. Bundan 41 625 liralık Gelir Vergisi alıyorsunuz, bunun yükü yüzde 18,5; 
fakat buna zorunlu tasarrufları; yani Tasarrufları Teşvik Fonunu, Konut Edindirme Fonunu 
ve Sosyal Sigortalar Fonunu eklediğiniz zaman, asgarî ücretle çalışan bir işçinin işverene mali
yeti 302 375 liraya çıkıyor ve 302 375 liraya mal olan bu işçinin eline ise, 141 975 lira geçiyor; 
büıün fon, prim, vergi ve damga resmî kesintilerinin toplam oranı yüzde 53'tür değerli arka
daşlarım. İşçinin eline geçen paranın oranı da yüzde 47'dir. Bu da ücretler üzerindeki vergi 
yükünün ne noktalara geldiğinin diğer bir ifadesidir. 

Bunu memurlar için de yapabilirsiniz. Ben burada yaptım; ancak, bunu tekrar etmek için, 
bilmiyorum, Sayın Başkan biraz müsamaha tanıyacak mı? 

Bakın, 13 üncü derecedeki bekâr bir memurun brüt maaşına Konut Edindirme Fonunu 
ve diğer zorunlu Tasarruf Fonunu, vergi ve resimleri, yani işverenin ödediği Emekli Sandığı 
kesintisini eklediğiniz zaman, kesintilerin yükü yüzde 52, eline geçen yüzde 48. 13 üncü dere
cedeki memurda durum böyle. 

Bir de, 1 inci dereceye bakalım: Bundaki kesintilerin oranı yüzde 40, ele geçen yüzde 60. 
Yani, asgarî ücretli işçide kesintiler yüzde 53, 1 inci derece memurda yüzde 40. Ücretler yüksel
dikçe kesintilerin nispî ağırlığı da azalıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunları niçin söylüyorum? Arkadaşlar buraya gelip diyecekler ki, 
1990 Bütçesinde Gelir Vergisinin vergi gelirleri içindeki nispî payı 2 puan artıyor. Bunun kay
nağının işçi ve memur ücretleri olduğunu göstermek için bu açıklamaları yaptım. 

Peki ne azalıyor, bir de ona bakalım. İthalde alınan vergilerin vergi gelirlerimiz içindeki 
payı da 3 puan eksiliyor. 
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Bana göre, bu politikayı da tasvip etmek mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü, 
gümrüklerden alınan vergiler; mesela Katma Değer Vergisi, mesela Gümrük Vergisi, sadece fiskal 
amaçlı bir vergi değildir. Türk tüketicisini korumak için, Türk sanayiini korumak için, hatta 
serbest meslek erbabını korumak için de bir amacı vardır. 

Bugün Amerika'da pek çok yazar, Amerika'daki dış ticaret politikasını eleştiriyor. Bakın, 
bunlardan birisi diyor ki: "Herkes Amerika'ya bir şeyler ihraç etmek istiyor. Malezya'dan Pro
ton marka otomobil geliyor. Eğer bana dört yıl önce Yugoslavya ve Malezya'nın buraya araba 
göndereceğini söylemiş olsaydınız, aklınızı kaçırdığınızı söylerdim. Tanrım, Rusya bile Ameri
kan pazarına araba satmak istiyor. Bütün dünya Amerika'ya gelmek istiyor. 

Ticarette bulunduğumuz büyük 20 ülkeden 17'sine büyük dış ticaret açığımız var. Burası 
-yani Amerikan pazarını kastediyor- indirimli satış yeri oldu. "Sözün özü" adlı kitaptan ay
nen okuyabilirsiniz bunları. 

Devam ediyor yazar: "Burası Amerikan pazarı; bütün dünya ülkelerinin indirimli satış 
yeri oldu, büyük Türk pazarına döndük. Gel kardeşim, gel vatandaş, burada bir tezgâh kur, 
malını sat, sonra parayı evine götür... Tanrım!.," 

îşte, değerli arkadaşlarım, sizin dış ticaret politikanızı analoji yoluyla dahi bir yabancının 
değerlendirmesi budur. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Yıl kaç onu söyle? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Yıl mı? Bu otomobiller Protonlar falan şimdi 

giriyor Amerika'ya. 

ÖMER OKAN .ÇAĞLAR (Aydın) — Amerikan pazarları kalktı ortadan; 1980 öncesin-
deydi, 1976'lı yıllardaydı onlar. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Amerikan pazarından bahsetmiyoruz, si
zin dış ticaret politikanızdan bahsediyoruz. 

Bakın, devam ediyor: "isveç'te Amerikan elması satabilirsiniz; ama ancak tsveç bunu tü
kettikten sonra bizimkiler de çürümüş olur zaten. İspanya mürekkepbalığımız, Portekiz soya 
fasulyemiz, Tayland da, Amerika'nın ihtiyaç fazlası, yenebilir sakatatının ithalini, her ne karın 
ağnsıysa, yasaklamaktadır, müsaade etmemektedir. Japon ziraatçisi için pirinç kutsal bir ürün 
olduğundan, Japonya'ya bir tane dahi pirinç satamazsınız." 

Değerli arkadaşlarım, isterseniz, şimdi canlı bir örnek vereyim: Bugün AET ülkelerine üzüm 
ihracatı yapacağınız tarih 1 Haziran ila 5 Haziran tarihleri arasındadır. Sayın Bakanımız da 
burada, soruyorum, neden bunu AET böyle yapmıştır: Çünkü, 6 Haziranda AET'nin kendi 
üzümü çıkar. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, sürenizin dolmasına 2 dakikanız var. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, demek istiyorum ki, bütün ülkeler, önce tarımlarını, sonra sanayi

cilerini, aşırı himayeli uluslararası rekabet gücünü ortadan kaldırmayacak derecede bir koru
ma içindedirler. 

Biraz önce söyledim; bir ilan verilmiştir ve bütün milletvekillerine de gelmiştir bu ilandan: 
70 bin liraya askılık, hem de Amerika'dan. Gene bu kitap, "Bir Japon piyasasına mamul ma
lıyla girecek dünyada bir tek ülke gösteremezsiniz" diyor. Çünkü, Japon, hammadde alır, ken
di işçisinin emeğini değerlendirerek mamulünü bizzat kendi üretir, istihdam yaratır, ama de
ğerli arkadaşlarım; Türkiye'ye bakıyoruz, bu ne kafadır, çıldırmak lazım; Amerika'dan 
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Japonaskısı dahi ithal edecek durumdasınız. Japonlar mı akıllı, biz mi akıllıyız? 
Şimdi bakın, bu gümrük tahditlerinizin, indirimlerinizin varacağı yer neresidir, 
ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Bir daha sor bakalım, Japonlar mı akıllı, biz mi akıllıyız? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Soruyorum: Bir Japon gösterebilir misiniz 

bana ki, Amerika'dan 70 bin liraya askılık ithal etsin? 70 bin lira, bugün, sizin Bağ-Kur'Iuya 
ödediğiniz maaştır... 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Seni oradan mı idare ediyorlar "sor bakalım" diye? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bırak sen şimdi. 
Bakın, değerli arkadaşlarım, daha bitmedi, şimdi soruyorum. 
BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen tamamlayınız. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi, akıllı oldu

ğunuza dair başka bir örnek vererekten sözlerimi tamamlayacağım. 

Asgarî ücretten kesilen fonların, primlerin ve vergilerin kesintilerinin yarattığı yükün yüz
de 50'lerin altında olduğunu Sayın Bakan gelsin, söylesin. Söyleyemez... Söyleyebilir; ama, bu
radan söylemek istemez. 

Ben size söylüyorum: Bankaların, faiz geliri elde edenlerin ve büyük holdinglerin vergi 
yükü 150 falan değil; 40 değil, 30 değil -biraz daha inin- 11 azamî. Yüzde 180. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Siz Gelirler Genel Müdürü iken çıktı o kanunlar. 
ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Sizin zamanınızda çıktı onlar. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bakın, Boğaz Köprüsü senetlerini biz mi 

çıkardık? Yüzde 180. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Devlet tahvili onlar, ondan da bahsedin biraz. 
BAŞKAN — Sayın Çağlar, lütfen karşılıklı konuşmayın. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Yüzde 180 yıllık irat... faiz verdiğiniz Bo

ğaz Köprüsü senetlerinden aldığınız vergi sıfırdır. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Devlet tahvili onlar. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bir dakika... Bakın, isterseniz bir banka 

okuyayım. 
ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Tahvil onlar, devlet tahvili. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bakın, size rakam veriyorum değerli arka

daşlarım: 337 milyar 998 milyon lira yıllık kâr beyan eden -1988 yılında- bir bankanın ödediği 
vergi, 31 milyardır. Oranına bakarsak, bunun, yüzde 9,4 olduğunu görürüz. Buna itirazınız 
var mı? Bu, sizin beyanınız. 

Kendi beyanıyla sabittir; Sayın Bakan diyor ki, "Bu memlekette 1987 yılında elde ettiği 
kazancı 1988'de beyan eden Gelir Vergisi mükellefleri içinden, aylık kazancı 500 bin lirayı ge
çenler arasında birinci sırada noterler; ikinci sırada mühendisler, mimarlar, topograflar; üçün
cüsü de galiba çırçırcılardır." Bunu ben söylemiyorum, bunu siz söylüyorsunuz, Sayın Bakan 
söylüyor; beyanatı var; sizin kompütürleriniz söylüyor. 

Gelip burada, "biz adil vergi alıyoruz" diyorsunuz. 
Değerli arkadaşlarım, gelin, dış ticaret politikanızı değiştirelim; vergi adaletine yönelik ted

birleri alalım. Biz bu konuda sizin yanınızdayız. Hele hele şu dış ticaret politikanızı bir gözden 
geçiriniz öncelikle... 

M. NECAT ELDEM (İstanbul) — Onları siz hazırladınız, Maliyede iken. 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Benim yaptığım Katma Değer Vergisini siz 
onayladınız. Onu, biz yazdık, siz çıkardınız... 

M. NECAT ELDEM (istanbul) — Siz Maliyede memurdunuz; biz emir verdik de KDV'yi 
hazırladınız. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Biz yazdık onu. O zaman siz de benim gibi 
memurdunuz; siz de valiydiniz Sayın Bakan. 

M. NECAT ELDEM (istanbul) — Biz sizi biliyoruz; memurdunuz Maliyede. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Efendim, ben de sizin içişleri Bakanlığına 

çantayla geldiğinizi bilirim, çantayla dolaştığınızı bilirim. 
M. NECAT ELDEM (istanbul) — Dolaştım gayet tabiî. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Mesele yok öyleyse. 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın lütfen. 
Sayın Doğan, siz de, lütfen bitiriniz. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu dış ticaret politi

kası ile bu çiftçiyi ve memuru ezdirmeye hakkınız yoktur; buna da gücünüz yetmeyecektir. Fonlan 
denetlememe konusundaki ısrarlarınızda başarılı olamayacaksınız. En nihayet, biz fonları da 
denetleyeceğiz. Sizin, çiftçiyi, memuru, işçiyi yıkan politikanızı değiştireceğiz. 

Bu yıl çiftçi yüzde 10 zararda olduğu halde, siz, yüzde 4 olan stopajı sıfıra çekemediniz, 
yetkiniz olduğu halde; aklınıza gelmedi. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın)'— Yüzde 20'den yüzde 4'e düşürdük, zamanı gelince 
onu da yaparız. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Yüzde 4'e çektiniz; ama çiftçi fakirleşir-
ken sıfıra çekseydiniz, bu kürsüden sizi tebrik ederdim. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Onu da yaparız, zamanı gelince. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bunu da yapamadınız. Aklınıza gelmedi. 

Çiftçiyi ezen bu politikanızı değiştireceğiz; memuru, esnafı, işçiye ezen bu politikayı değiştire
ceğiz. Dış ticarette ithalatçı yandaşlarınıza büyük menfaatler sağlayan ve tüketiciyi ezen ve dış 
sanayicilere hizmet eden dış ticaret politikanızı da değiştireceğiz. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım; teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Muhterem arkadaşlar, Devlet Bakanı Sayın Kemal Akkaya'nın, isminden bahsedildiği için 

bir söz istemi var; fakat, ismi zikredilmiş olması kafi gelmiyor İçtüzüğümüze göre. Bir sataş
ma, hakaret yok Zatı âlinize ve gerekse fikirlerinize, ama, yerinizden küçük bir izahatta bulun
mak istiyorsanız buyurun lütfen. 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, Sayın Doğan, gelir 
bütçesi üzerinde görüşürken, 3346 sayılı Kanundan bahsetti ve bu arada da tarafımdan hazır
lanıp Yüce Meclise sevk edilen' kanun teklifinin Anayasaya uygun olmadığını söyledi. 

Bir defa, 3346 sayılı bu Yasa, Anayasanın 165 inci maddesine uygun olarak hazırlanmış
tır; çünkü, o maddede öngörülen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporları üzerinden 
yapılması gereken denetime aynı şekilde yer verilmiştir. Bu denetim, Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu raporları üzerinden yapılacaktır. 

Bu denetimi, ilgili komisyonun alt komisyonu önce yapacak, ondan sonra raporunu ha
zırlayacaktır. Bu denetim üzerine ilgili komisyon ve Yüce Meclis kusur bulursa, yolsuzluk bu
lursa, o kuruluş ibra edilmeyecektir. Bu şekilde, tamamen 165 inci maddeye uygun olarak ha
zırlanmış bir yasa teklifi gündemdedir. 
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Esasen yanlışlık şuradan kaynaklanıyor... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, bu şekilde bize cevap hakkı doğ

maz mı? 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... Sayın Akkaya, izahınız çok uzun oldu; ben çok kısa dedim. 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Bir noktaya daha değinip bitiriyorum. 
BAŞKAN — Lütfen... 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Şu anda, kamu bankaları Başba

kanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir; raporları hazırlanmaktadır. Ha
zırlanan bu raporlar üzerindeki denetim, Yüce Mecliste yapılacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, bunlar 1983'ten beri ibra edilme

miştir; bu da girsin zabıtlara. 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına, Sayın Mehmet Moğultay; buyurun efen

dim. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin değerli üyeleri; 1990 yılı bütçe kanunu tasarıları görüşmelerinin sonuna gelmiş bulunuyo
ruz. 

Görüşmeler başladığından bugüne kadar, "gider** bölümleri konuşuldu, tartışıldı; Sos
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, sözcülerimiz, görüşlerini ifade ettiler. 

Bugün gelir bütçesini görüşüyoruz. SHP Grubu adına gelir bütçesi üzerindeki görüşleri
mi arz edeceğim. Konuşmama başlamadan önce, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla se
lamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, her yeni bütçe, her toplum için var olan ekonomik, 
sosyal ve siyasal sorunlara çözüm getirmesi yolunda yeni bir umut ve yeni bir başlangıçtır. 

Her yeni bütçe ile, demokratik toplumlar, var olan sorunların ve oluşmuş bulunan top
lumsal gereksinimlerin bir dökümünü yaparlar. Bu sorunlar ve gereksinimler üzerinde düşün
me ve öncelikler saptama olanağı yaratırlar ve çözümler için de parasal kaynak ayırırlar. 

1990 yılı bütçesi ile var olan sorunlara ve gereksinimlere yeterli ve doğru kaynak ayrıldığı
nı söylemek olası değildir; çünkü, bu bütçenin kaynağında, bu bütçenin özünde, bu bütçenin 
hareket noktasında insan yoktur, insan sevgisi yoktur, adalet yoktur. Bu bütçe, bir borç ödeme 
bütçesidir; bu bütçe ile enflasyon canavarı daha da beslenip güçlü hale gelecektir; enflasyonu 
bu bütçeyle düşürmek mümkün değildir; bu bütçe ile kalkınma olmaz; bu bütçe ile ekonomi 
yönetilemez. 

Sayın Maliye Bakanı Genel Kuruldaki bütçe sunuş konuşmasında, "Hükümetimiz, Türki
ye'yi 2000'Ii yıllarda hatırı sayılır bir güç olarak görmek azmi içindedir" diye ifadede bulun
dular. Sayın Bakana soruyorum: Niçin bugün için değil de, ne olacağı belirsiz bir yarın?.. Bu 
toplum, bugün mutlu olmak istiyor, insanlarımızı her konuda çok kısa vadeli düşünmeye, gü
nü kurtarmaya, köşeyi döndürmeye koşullandıran Anavatan iktidarı, bu kez de, insanımızı, 
2000'Ii yıllarda her şeyin iyi olacağı vaadiyle, avutmacasıyla kandırıyor. Türkiye insanı, sizin 
yönetiminize müstehak değildir, bu haksızlığı yapma hakkına sahip değilsiniz" Aslında, Sayın 
Bakan bu ifadesiyle, Hükümetin, bugün var olan politikası, anlayışı ve becerisiyle fiyat istik
rarını sağlayamadığını, dış ticareti dengeleyemediğini, gelir dağılımındaki adaletsizliği kaldıra
madığını, vergi adaletini düzeltemediğini, işsizliği önleyemediğini; kısaca, Türkiye'nin temel 
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ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarına çözüm getiremediğini ikrar etmektedir. Doğru söylü
yor Sayın Bakan; çünkü, kaynağında halkın desteği kalmayan bir iktidar, sorunları çözemez. 
Hiç kuşku yok ki, her gün tükenen Anavatan Partisi tktidarı, 2000'li yılların iktidarı olmaya
caktır. tik genel seçimde iktidar olacak-olan Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 2000'li yıllara sar
kan iktidarında var olan sorunların sahibi ve çözümleyicisi olacaktır. 

Sayın Bakanın konulara vakıf olmadığı şuradan belli ki, Bakanlar Kurulu arasında bir 
koordinasyon olmadığı şuradan belli ki, otoyol ihalelerinde müteahhitlere ne şekilde ödeme 
yapıldığı konusunda Doğru Yol sözcüsünün beyanları karşısında, Sayın Bakan, "bilmediğini" 
ifade etti, oturduğu yerden, Sayın Müsteşarını Bayındırlık Bakanına göndererek, bilgi istedi. 
Tabiî bilmezsiniz. Çünkü, şu sıralarda Sayın Başbakan yok, sayın bakanlar yok, bakanlarla 
sizin aranızda ciddî bir koordinasyon yok. Bu ülkeyi nasıl idare ediyorsunuz ben de merak 
ediyorum? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütçe gelirlerinin düzeyi ve özellikle niteliği, daha 
doğrusu kaynakları, bir hükümetin gerçek karakterini, öz yapısını, toplumun değişik kesimle
riyle ilgili kesin tercihlerini ve bunlara ek olarak uyguladığı ekonomik politikasının iç yüzünü 
açıklığa kavuşturur, belirler. 

Gelir politikası, hükümetin, genel ekonomi politikasının, araçlar-amaçlar ilişkisine ışık 
tutar; bu ilişkinin boyutlarını belirler. 1990 konsolide bütçe gelirlerinin artışı, bir önceki dö
nemden düşüktür. Bütçe gerekçesinde, konsolide bütçe gelirleri toplamının 1990 yılında yüzde 
72,3.oranında artırılması öngörülüyor. Bu artış oranı 1989'daki artış oranına göre çok düşük
tür. Aslında, enflasyonun yüzde 80'lere ulaştığı bir ortamda, artık, geleceğe dönük rakamla
rın, yüzdelerin, oranların bir anlamı da kalmamaktadır. Şimdiye kadar, bu hükümetin (Ana
vatan Hükümetinin) hangi tahmini, hangi beklentisi gerçekleşmiş ki, buradaki tahmini de ger
çekleşsin... Hükümetin, bütçe gelirlerinin artış oranını düşürmesi, hiç kuşkusuz, halka hizmet 
götürmesini azaltan, aksatan bir etki yapar. Ancak, hükümetin gelirlerini azaltma isteğinin 
gerçek nedeni daha açık ve sağlam, daha az hizmet sağlama, daha az kamu yatırımı yapma 
değildir. Hükümet, en açık deyimiyle vergi almamakta ve alamamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, diğer önemli bir nokta, konsolide gelirlerin yıllık ar
tış oranının gerilemesi, gerçek anlamda da bütçe gelirlerinin azaldığını göstermektedir. Hükü
met, enflasyonla ilgili verileri, gerçek fiyat artışlarını, tam olarak yansıtmamıştır. Bir an için, 
bilfarz, resmî fiyat artış oranları alınsa bile, konsolide bütçe gelirleri 1989 yılında reel olarak 
artmadığı gibi, 1990 yılında da artmayacaktır. Hükümetin enflasyonla ilgili öngörüleri, tah
minleri, 1983 yılından bu yana, hiçbir yıl tutmamış, enflasyon oranı hükümetin hedefinin ço
ğu kez iki katın üstünde gerçekleşmiştir. Hükümet, 1990 yılı için enflasyon oranını yüzde 43 
olarak amaçlıyor. 1989 yılında tarım ürünlerinde öngörülen gerileme ve sanayide yaşanan üre
tim düşüklüğü 1990 bütçesi ve tümüyle kamu kesiminin bütün boyutlara ulaşan açıkları bütçe
nin büyük bölümlerinin cari harcamalardan ve transferlerden oluşan yapısı ve sürekli zam po
litikasının devam edeceği dikkate alınırsa, 1990 yılında enflasyon oranının yüzde 100'lere tır
manacağı tartışmasızdır. Dolayısıyla, 1990 yılı için öngörülen parasal bütçe gelirleri artış ora
nının -ki yüzde 72,3'tür- enflasyon oranının çok altında kalacağı ve reel anlamda azalacağı 
kolayca söylenebilir. 

Bütçe gelirlerinin artırılmaması, Hükümetin temel işlevlerinin yerine getirilmesinde ve top
lumumuza hizmet vermede yetersiz kalacağını açıkça göstermektedir. ANAP hükümetleri dö
neminde, enflasyon, resmî devlet politikası olmuştur. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hiç kuşku yok ki, enflasyon dönemlerinde, gelir da-
ğıhmt bozulur; millî gelirin paylaşımı istikrarsız bir ortama girer; sürekli zarar edenler ve sos
yal adaletsizliğin pençesine düşenler, ücretliler, sabit gelirliler olur. 

Türkiye'de, ciddî bir gelir dağılımı adaletsizliği vardır. Gelir dağılımındaki dengesizlik gün
den güne büyüyor, gelir uçurumu derinleşiyor. Millî gelirin adil dağılımı, izlenen ekonomik 
politikanın isabet ve başarısının göstergelerinden biridir. Bir ülkede, millî gelir adil dağıtmı
yorsa, adaletsizce izlenen ekonomik politika başarılı değildir, isabetli değildir. 

Devlet istatistik Enstitüsünün son rakamlarıyla, on yıllık dönemdeki dağılımın gittikçe 
bozulduğu tescil edilmiştir. Dünya Bankası yıllık rakamlarından derlenen rakamlara göre, 45 
ülke arasında yapılan gelir dağılımı sıralamasında ülkemiz 37 nci sırada yer almaktadır. Türki
ye, dünya sıralamasında Bangladeş, El Salvador, Mısır, Hindistan, Sri Lanka ve Arjantin gibi 
ülkelerin gerisinde seyretmektedir. 

Türkiye'de kişi başına düşen ortalama gelir 1 200 dolar dolayındadır; ancak, Türkiye'de, 
nüfusun yüzde 40'ı, hintfakiri gibi, bir hırka bir lokma ile geçiniyor. Türkiye'de 21 milyon 138 
bin kişinin yıllık ortalama geliri 300 dolar civarındadır. Bu, nüfusun yüzde 40'ını oluşturuyor. 
Bu gelir düzeyi,haritada yerini dahi bulamayacağımız, ismini dahi ilk kez duyacağımız bir Af
rika ülkesinin altında bulunuyor. 

Devlet istatistik Enstitüsünün gelir dağılımı araştırmalarında nüfusun ilk yüzde 20'lik kısmı, 
gayri safi millî hâsılanın yüzde 4'ünü, ikinci yüzde 20'lik grup, gayri safi millî hâsılanın yüzde 
7'sini, üçüncü yüzde 20'lik grup gayri safi millî hâsılanın yüzde 13'ünü, dördüncü yüzde 20'lik 
grup gayri safi millî hâsılanın yüzde 21'ini, en yüksek yüzde 20'lik grup -nüfusta- gayri safi 
millî hâsılanın 55'ini almaktadır. Bu tablo, gelir dağılımı açısından gerçekten üzücüdür. 

KAMAR'ın 1989 yılında yaptığı araştırmaya göre, nüfusun en zengin yüzde 20'sinin ge
çen yıl millî gelirin yüzde 59,1'ini aldığı, buna karşılık, en yoksul yüzde 20'sinin payının ise 
yüzde 3,1 düzeyinde kaldığı saptanmıştır. 

Bu durumda, nüfusun en zengin yüzde 20'sınin, nüfusun en fakir yüzde 20'sinden 19 kat 
daha fazla gelir elde ettiği sonucuna varılır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu tablo, çağdaş bir demokraside kabul edilemez. 
Türkiye'de, görülüyor ki, gelir dağılımı zaman içerisinde düzelmiyor, tam tersine, daha da bo
zulma eğilimi gösteriyor. Türkiye'de gelir dağılımının bu kadar bozulmasının ana etkenleri, 
enflasyon, ücret, maaş, taban fiyat ve vergi politikası, iç ve dış borçlardır. 

Anavatan iktidarı, 1980'li yıllarda, ücret, maaş, taban fiyat artışlarını enflasyonun kay
nağı gibi gösterdi. Yıl başında açıkladığı tahminî enflasyon rakamının üzerinde, bu kalemlerin 
hiçbirinde artış yaptırmadı; enflasyon tahmini ise, hiçbir yıl tutmadı. Bu kesimler, yükselen 
enflasyon ve gerileyen gelirleriyle, 1980'li yıllarda sürekli kaybettiler. 

Bakınız, maaş ve ücretlilerin millî gelirden aldıkları pay, 1977 yılında yüzde 36,8 iken, 1988 
yılında yüzde 15,60'a düşmüştür. Maaş ve ücretlilerin millî gelirden aldıkları pay, Afrika'nın 
Nijerya'sının, Kenya'sının ve Fas'ının altındadır. Avrupa ülkelerinde bu pay, ortalama yüzde 
60'tır. Maaş ve ücretlilerin millî gelirden aldıkları pay, Avrupa Topluluğu ülkelerinden Alman
ya'da yüzde 73,4; Fransa'da yüzde 73,8; italya'da yüzde 67,9; Yunanistan'da yüzde 49,4'tür. 

Ücretleri bir miktar artırmak, gelir dağılımını hiçbir zaman düzeltmez; çünkü, bütün pi
yasayı bu gelişmeye göre yeniden planlamak gerekmektedir. 
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Buna karşılık, en üst gelir grubunun millî gelirden aldığı pay, Türkiye'de yüzde 69,1, Hin
distan'da yüzde 50,3, Endonezya'da yüzde 49, Güney Kore'de yüzde 45,3'tür. Türkiye'nin, böy
lesine bozuk ve adaletsiz bir gelir dağılımı yapısı ile Avrupa Topluluğuna kaulması mümkün 
müdür? 

Türkiye'nin Avrupa Topluluğu üyeliği için, en önemli sorunlarından biri serbest dolaşım
dır. Avrupa Topluluğu yetkilileri, Türkiye'nin üyeliği halinde, milyonlarca insanımızın istila
sından korkmaktadırlar. Böyle bir göç talebinin olduğu pek yadsınamamaktadır. Bu talep ise, 
Türkiye'nin, göreli yoksulluğundan değil, açıkça, bozuk ve adaletsiz gelir dağılımı yapısından 
kaynaklanmaktadır. 

Bu Hükümetin vergi politikası da çağdaş değildir. Hükümet, vergi sistemini salt devlet 
harcamalarını karşılamanın aracı olarak görmekte, bunun aynı zamanda sosyal adaleti gerçek
leştirici işlevini ve görevini göz ardı etmektedir. Vergi, toplumdaki güç dengelerinin yansıdığı 
bir yükümlülük sistemidir. Vergi, dünyanın bütün ülkelerinde, gelir dağılımını dengelemek için 
kullanılır; yani, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Böyle olunca, devlet 
bütçesinde biriken kaynaklar da, dar gelirliye aktarılır. Hükümet, her ne kadar, lafla, "Az ka
zanandan az, çok kazanandan çok vergi alıyoruz" diyorsa da, bu gerçek değildir. 

Anavatan İktidarı döneminde, Türkiye, özellikle sermaye gelirleri için, hayalî ihracatçılar 
için, köşe dönmeciler için bir vergi cenneti olmuştur. Vergi, Türkiye'de gerçek anlamda, ücret
liden alınmaktadır. 1989 sonrası, Gelir Vergisi içinde, ücretlilerin payı artarken, işverenlerin 
payı azalmıştır. Maaş ve ücretle geçinme savaşı veren "Bordro mahkûmları"nın toplam vergi 
gelirleri içindeki payı yüzde 50'nin üstündedir. Oysaki, bunların millî gelirden aldıkları pay, 
yüzde 15 civarındadır. "Millî gelirden yüzde 15 pay al, vergilerin yüzde 50'sini öde..." Bunun 
adı, herhalde, "Hazreti ANAP adaleti"dir. Karşımda Hükümet olsa, Hükümetin Başbakanı
nın adıyla söyleyeceğim; ama Hükümet yok. Sayın Maliye Bakanı burada, bir bakanımız da 
uyuyordu. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Anayasamıza göre, herkes malî gücüne göre vergi öde
mekle yükümlüdür. Malî gücün en önemli göstergeleri, servet ve gelirdir. Buna göre, vergilerin 
gelir ve servete göre alınması, Anayasamıza göre zorunluluktur; oysaki şu andaki vergilendir
me, gelir ve servete göre vergilendirmeden ziyade, harcamalar üzerine kaydırılmıştır. 

Gelirden alınan vergilerle, harcamalar üzerinden alınan vergileri bir karşılaştıralım, önce 
şu hususu belirtelim ki, harcamalar, özellikle zorunlu mal ve hizmet harcamaları, halkın her 
kesimi için yapılması gereken harcamalardır; tüm yiyecek, giyecek, yakacak, mutfak ve ev eş
yaları gibi, genelde her kesim için yapılması gerekli harcamalar niteliğini taşır. Serveti ve gelir 
seviyesi yüksek olan kişilerle, dar gelirli kişiler bu harcamaları yapmak durumundadırlar; eğer, 
bu harcamalar üzerine bir vergi konursa, bu vergiyi hem zengin ve hem de fakir aynı oranda 
öder. Yani, böylece, harcamalara göre alınan vergiler, zengin ve fakir kesim için aynı oranda 
alman vergiler niteliğini taşımaktadır. Şu anda, yaklaşık olarak, genel bütçe gelirlerinin yüzde 
52'si harcamalardan, geri kalan yüzde 48'i gelir üzerinden alınan vergilerden oluşmaktadır. 
Bu şu demektir: Türkiye'nin en zengin kişisi ile en düşük geliri olan kişisi, aynı oranda vergiye 
tabi tutulmaktadır. Bu, son derece yanlış ve fevkalade tehlikelidir. Halbuki, daha önceki yıllar
da bu oran tamamen ters durumda idi. Şöyle ki; Bu oranın yüzde 64'ü gelir üzerinden alınan 
vergiler, yüzde 36'sı harcamalar üzerinden alınan vergiler şeklinde idi. 1979 yılında toplam vergi 
gelirlerinin yüzde 57,5'i gelir üzerinden alınan vergilere karşılık, harcamalardan alınan vergiler 
yüzde 42,5 oranında idi. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu oranlar açık olarak şunu ortaya koymaktadır: 1980 
yılından önceki dönemlerde, vergilendirmede ekonomik güç ve gelir elde etme esas alınırken, 
1980 den sonra bu prensipten vazgeçilerek vergilendirme, zengin fakir demeden aynı oranda 
yapılma yoluna gidilmiştir. Bu yaklaşım ve tercih Anayasaya aykırı olduğu gibi, modern vergi
lendirmeye ve adalet ilkelerine taban tabana zıttır. 

Gelir üzerinden alınan vergilerde de çarpıklık vardır. Vergilendirmede harcamalar üzerine 
konulan çarpıklıklar yitirilmemiş, bu durum, bu çarpıklık gelire göre yapılan vergilendirmeye 
de kaydırılmıştır. 

Bu çarpıklıkların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz. 
Bir kere, vergi oranlarını gösterir yelpaze çok dardır. Asgarî ücret yüzde 25 oranında ver

gilendirilirken, Türkiye'nin en zengini, azamî yüzde 50 oranında vergilendirilmektedir. Vergi
lendirme oranı yüzde 25'ten başlamak üzere, altı dilim şeklinde düzenlenmiştir. Halbuki, Batı 
ülkelerinde bu dilim sayısı 36'ya ulaşmıştır. 1980 öncesinde, bu sayı, yüzde 10'dan başlayan, 
yüzde 68'e kadar ulaşan on dilim şeklinde idi. Vergilendirmede dilim ve oraların dar tutulma
sı, gelir üzerinden alınan vergilerin daha ziyade düşük gelir gruplarından almayı hedefler, ge
niş tabandan böylece daha çok vergi alma yolu doğar. Tabiî ki, bu da vergi adaletini tamamen 
bozar, bugünkü bozuk gelir dağılımının önemli nedenlerinden biri de budur. 

Ücretlilerin vergilerine de bakalım: En düşük gelirin yüzde 25 gibi yüksek oranda vergi
lendirilmesi, gelir üzerinden alınan vergiler içinde ücretlerin payını önemli ölçüde artırmıştır. 
Yapılan yaklaşık hesaplara göre, ücretlilerin ödediği vergiler gelir vergisinin yüzde 64'üne ka
dar yükselmiştir. Türkiye'de ücretliler için ortalama vergi oranı yüzde 24'tür. Oysaki bu oran, 
komşumuz Yunanistan'da yüzde 2,5'i aşmıyor. Diğer ülkelerde yüzde 4 ila yüzde 18 arasında 
değişmektedir. Ancak, sosyal yardımların çok fazla olduğu ve sosyal sigorta primlerinin çok 
düşük olduğu Danimarka ve İsveç'te bu oranlar bizden yüksektir. 

Kendi işini bizzat kendisi yapan ve bir yönüyle de kendi işinde ücretli gibi olan küçük sa
nat ve ticaret erbabını da ücretli gruba dahil edersek, bu grubun ödediği vergiler, gelir üzerin
den alınan vergilerin yüzde 80'ine ulaşabilir. 

öncelikle şu noktalara açıklık getirilmesini Hükümetten, Sayın Maliye Bakanından ısrar
la istiyoruz. 

Toplanan doğrudan vergileri; özellikle Gelir ve Kurumlar Vergilerini kimler ödüyor. Payı 
ve rakamı nedir? 

Toplam vergiler içinde işçilerin ve memurların payı nedir? 
KİT'lerin ve diğer özel şirketlerin Kurumlar Vergisindeki payı nedir? 
Vergiler toplum kesimlerine nasıl dağılıyor? 
özel uçaklarda uçan, yatlarda, kotralarda dolaşan, en görkemli köşk ve yalılarda oturan, 

en pahalı arabalardan inmeyen, bir ayaklarını Avrupa" ve Amerika'dan eksik tutmayan, istan
bul'un barlarını, gazinolarını, otellerini ve kumarhanelerini gece gündüz doldurduklarını bil
diğimiz bir kitlenin beyannameyle ödemiş olduğu Gelir Vergisinin İktidarınız döneminde yılla
ra göre dağılımı nedir, öğrenmek istiyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Hayat standardı ölçüsüne değinmek istiyorum. 
Hayat standardı ölçüsü, daha ziyade düşük gelirli esnaf ve sanatkârla serbest meslek er

babını vergilendirmeye yöneliktir. Yüksek gelir gruplarından vergi almaktan vazgeçince, ister 
islemez, düşük gelir gruplarından daha fazla vergi alma yoluna gidilmiştir, öte yandan, hayat 
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standardı, gerçek geliri göstermediği için, bu şekilde alınan vergiler artık Gelir Vergisi değil, 
bir 6aş vergisi niteliği taşımaktadır. 

Menkul sermaye geliri yüzde 10 oranında vergiye tabi tutulmuştur. Menkul sermaye iradı, 
adı üstünde, para geliridir. Para dilimiyleyüksek gelirler düşük vergilendirilirken, ayrıca ser
mâye gelirleri de yüzde 10 vergilendirilmiştir. Bu da, yüksek gelir gruplarına sağlanan en önemli 
bir başka avantajdır. Yani, bunlardan vergi alınmak istenmemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, vergi almaktan âdeta vazgeçilmiş gibidir. Vergi, dü
şük gelirlilerden alınmak istenmiş, ancak, bu grup, ödeyebildiğince ödediği halde, arzu edilen 
düzeyde vergi alınamamıştır. Vazgeçilen vergiler sadece Gelir Vergisinde olmamış, bu yakla
şım, Kurumlar Vergisiyle diğer vergilere de kaydırılmıştır. Kurumlar Vergisi oranının yüzde 46'ya 
çıkarılmasına karşılık, bu verginin matrahını yok edici istisna ve muafiyetler doldurulmuştur. 
Bu vergide 22 muafiyet ve 17 istisna tanınmıştır. Yani, bir nevi bu vergiden vazgeçilmiş gibidir. 
Hele, sayıları dört binlere ulaştığı söylenen vakıf ve derneklerle bu vergi âdeta kalbura-çevril
miştir. İlgili birim olan Gelirler Genel Müdürlüğünün bilgisi olmadan, birçok yere, istisna ve 
muafiyet tanınmıştır. Bu, hem vergi adaletini ve hem de vergide genellik ilkesini ortadan kal
dırmıştır. Sayısız vakfa muafiyet tanınarak, devlet yetkisi belirsiz yerlere devredilmiştir. 

Vergi almaktan vazgeçmek ve vergiyi baş gelire devretmek sonucu, gayri safi millî hâsılaya 
göre vergi yükü 1984 yılında yüzde 12,9'a düşmüştür. Bu oran, cumhuriyet tarihin en düşük 
oranıdır. 1978 yılında gayri safi millî hâsılaya vergi yükünün oranı yüzde 19,3 iken, 1979 yılın
da yüzde 18,4; 1980 yılında yüzde 16,9 ve 1983 yılında yüzde 16,7'ye düşmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, vergi kaybını önlemek için vergi incelemesinin şart 
olduğu kuşkusuzdur. Ancak, vergi incelemeleri yeterli midir acaba? Genel kanıya göre, vergi 
incelemeleri, hem sayı hem de incelenen mükellefler açısından tatmin edici değildir. Vergi ince
lemeleri azamî yüzde 2 civarındadır. Bu, incelenen mükellefler açısından büyük şanssızlıktır. 
Zaten incelenen her mükellef bu şanssızlığı belirtmek için "beni mi buldunuz?" şeklinde ya
kınmaktadır. Zira, yüzde 98'inin hesapları incelenmemektedir. Gerçekten, bu tür bir yaklaşım 
adaletsizlik doğurmaktadır. İnceleme yöntemi değiştirilip basitleştirilerek, daha çok mükellefe 
ulaşılmalıdır. Böylece, verginin genellik ilkesi yerine getirilmiş olur. 

Vergi incelemelerinin bir eksikliği de, incelemelerin hep küçük sanat ve ticaret erbabına 
yönelmiş olmasıdır. Uzun süredir büyük müessese ve kurumların hesapları hiç incelenmemek
tedir. Mevcut inceleme usul ve yöntemleriyle zaten bunların hesaplarını fiilen incelemek de çok 
zordur. Zira, iş hacmi çok fazladır. Bu müesseselerin hesaplarını inceleme yöntemleri mutlaka 
bulunmalı ve hep, küçük ticaret ve sanat erbabının hesaplarının incelenmesinden vazgeçilmeli-
edir. 

İşyeri kapatma cezası kaldırılmalıdır. İşyeri kapatma cezası, hem bizzat ceza olması ve 
hem de uygulananlar açısından yanlıştır. Kapatma cezası, ekonomik müeyyide olmaktan ziya
de, onur kırıcı nitelik taşımaktadır. Kamuoyu bu tür cezayı içine sindirememektedir. Bu ceza 
kaldırılmalıdır. 

öte yandan dikkat edilirse, kapatılan işyerleri daha ziyade pastaneler, küçük aşevleri, kah
vehaneler, yiyecek satan vesaire gibi küçük ticarethanelerdir. Alışveriş tutarı da düşük olduğu 
için, fiş kesilmesi bazen ihmal edilmektedir. Ceza verilmelidir; ancak, bu kapatma cezası ol
mamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, vergi cezalan, ceza olmanın ötesinde, sanki bir inti
kam niteliği taşır hale gelmiştir. Bir örnek vermek gerekirse, yapılan bir incelemede 1 milyon 
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lira vergi salınan bir mükellef, mahkemede haksız çıktığı zaman, beş yıl sonunda 25 milyon 
lira cezaya muhatap olacaktır. Bu cezalar şunlardır: 3 kat kaçakçılık cezası, yüzde 96 gecikme 
zammı, yüzde 96 gecikme faizi, gecikme zammının gecikme zammı. Vergi incelemelerinin da
ha da küçük ticaret ve sanat erbabına yönelik olduğu düşünülürse, bunu tasvip etmek müm
kün değildir. 

Vergi kaçıranların teşhir edildiği, kapatma cezası verildiği, hapis cezası verilebildiği, 8 ka
ta kadar ceza kesildiği bir vergilendirme sisteminde, sırdaş hesaba izin vermeyi anlamak müm
kün değildir. Vergi kaçakçılığı, hayalî ihracat, rüşvet, altın ve sigara kaçakçılığı iddiaları yaygın 
olan bir ortamda, sırdaş hesabı muhafaza etmenin açıklanır yönü yoktur sanırız. Bir yetkili 
veya Sayın Maliye Bakanı bize, kamuoyuna bu konuda bir açıklama yapar, tatmin ederse, mem
nun olacağımızı ifade etmek istiyorum., 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı denetim elemanlarının incelemelerine göre, gelir üzerinden 
alınan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 215 000 lira gelir devretmesi gereken gelirleri
ni, 100 000 lira beyan ettikleri ortaya çıkmıştır. Buna göre, beyan edilen gelir, beyan edilmesi 
gerekene göre yüzde 46,5, beyan dışı olan yüzde 53,5'tir. Bu şunu göstermektedir: Alınan ver
gi, alınması gerekenin ancak yarısı kadardır. Devlet bu vergiyi almalıdır ve bütçenin finansma
nını vergiyle karşılamalıdır. Ancak, vergi alınırken, adil ve eşit davranılmalıdır. Daha önce açık
landığı gibi, bazı kesimler korunup, diğer kesimlerin üzerine gidilmemelidir. Halbuki, bu dö
nemde bu yapılmamış, vergi alınması gereken yerden vergi alınmamış, bu yerlerden alınan, bun
lara bırakılan vergilere borç olarak alınmış, ayrıca faiz ödenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Moğultay, zamanı nasıl taksim ettiğinizi bilmiyorum. Grubunuzun her 
ne kadar zamanı varsa da, arkadaşınıza ayrılan zaman azalmıştır. Yarım saati geçmiştir, onun 
için hatırlatmada bulunuyorum. 

MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — Arkadaşımın konuşması kısa Sayın Başkanım, 5 
dakika daha zamanı kullanacağım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vergi gelirinin gayri safi yurt içi hâsılaya oranının 
en düşük olduğu OECD ülkesi Türkiye'dir. OECD ya da Avrupa Topluluğu ülkelerinde, vergi 
yükü, yani ulusal gelirin vergilendirilen bölümü, en son verilere göre, yüzde 40'ın üzerindedir. 
İsveç ve Danimarka'da bu oran yüzde 50'nin üzerinde bulunmaktadır. Anavatan iktidarının, 
bir an önce katılmak istediği Avrupa Topluluğu ülkelerinde ulusal gelir ortalama olarak yüzde 
40 vergilendiriliyor. Türkiye'de ise, vergilerin, fonların -vergi sayılan bölümü de dahil- ulusal 
gelirin yüzde 22'si vergilendiriliyor. Hangi ölçüye vurulursa vurulsun, bu oran, tek sözcükle, 
korkutucudur. 

Türkiye'nin ulusal geliri 1988'de yaklaşık 100 trilyon, 1989'da da 172,5 trilyon liradır. Eğer 
Türkiye'de vergiler Avrupa Topluluğu ortalamasında olsaydı, bakınız heler olurdu: 1988'de 40 
trilyon dolayında bir vergi geliri, 1989'da 69 trilyon lira dolayında bir vergi geliri elde edilirdi. 
Konsolide bütçe gelirlerinin, 1988'de 17,5 trilyon, 1989'da da 31,3 trilyon lira olduğunu göz 
önüne alırsak, bütçelerimiz trilyonca lira açık vermezdi, kamu hizmetlerinde etkinlik sağlanır
dı. Bir yandan Avrupa Topluluğuna üye olmak isteyeceksiniz, öbür yandan da, örneğin Yuna
nistan'ın topladığı verginin yarısı oranında bir vergilendirmeyle hükümet edeceksiniz... Bu ol
maz. Nitekim olmuyor da. Türk halkı da bunu kabul etmiyor, Avrupa Topluluğu da sizi kabul 
etmiyor. Eğer, Türkiye'de, vergi gelire göre artan oranda ve gerçek anlamda alınsaydı, bir baş
ka olumlu gelişme olurdu; yıllardır bu halkı soyma aracı olarak kullandığınız enflasyon ol
mazdı, enflasyona başvurmak zorunda kalmazdınız; 
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Hesap çok açık; ANAP Hükümeti 1988'de yaklaşık 25 trilyon, 1989'da da yaklaşık 43 
trilyon vergiyi almamış; büyük sermaye sahiplerine bırakmıştır. Sonra da, halka dönüp, "Ne 
yapalım, kaynak yok, hizmet veremiyoruz. Enflasyonu düşürebiliyoruz" diyebilmektesiniz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konsolide bütçe gelirleri tahminleri içinde, bir ra
kam özellikle dikkat çekiyor; devlet mal varlığı gelirleri 1990'da yüzde 517 bir artışla 2,9 tril
yon lira tahmin ediliyor. Bu olağanüstü artışın kaynağı nedir; bu konuda ayrıntılı bilgi istiyo
ruz. Eğer, devlet varlığı gelirlerinin artışı KİT satışlarına dayanıyorsa; bu anlayışa SHP olarak 
karşı olduğumuzu, satılan KİT'leri satış fiyatından geri alacağımızı programımızda belirttiği
mizi açıkça ifade etmek istiyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

1990 gelir bütçesi öngörü ve hedefleri, her yıl giderek azaltılarak, olağan kamu hizmetle
rini karşılayacak kaynakları yaratmaktan uzaktır. Yeterli vergi toplamayan, vergileri dar ve sa
bit gelirlilere yükleyen ve zamlarla halkı ezen bu Hükümetten, başka türlü bir anlayış beklene
mez. Kaldı ki, bu gelir bütçesi anlayışıyla, bırakalım yeni yatırımları, ekonominin geliştirilme
si bir tarafa, enflasyon oranının düşme olanağı da yoktur. 1990 bütçesi, öncekiler gibi, dar 
ve sabit gelirli halkın daha da yoksullaşmasından başka bir sonuç vermeyecektir. 

1989 yılını geride bırakıyoruz... Dünyada önemli olaylar oldu; duvarlar yıkıldı, rejimler 
yıkıldı, liderler devrildi. Birkaç gün sonra yeni bir yıla gireceğiz, yeni yıla birkaç gün kaldı. 
Bu yeni yılı, bir dilekler günü olarak kabul ediyorum. Bu dilekler gününde, yeni yılda yeni 
seçim, erken seçim diliyorum; halkın Anavatan Partisinin zulmünden, zammından kurtulma
sını diliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Moğultay. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına ikinci konuşmacı Sayın Tahir Köse. 
Buyurun Sayın Köse. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET TAHtR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, saygıdeğer 

milletvekilleri; 1990 yılı gelir bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini sun
mak üzere huzurlarınızdayım. Hepinize saygılar sunarım. 

Bütçe kanunu ile ulusal kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, mal ve hiz
met üretimlerinin artması sağlanmalıdır. 1990 yılı konsolide bütçe gelirleri, Genel Kurula 53 
trilyon 860 milyar lira olarak sunulmuştur. Bu miktarın içerisinde en yüksek kalem, 43 trilyon 
650 milyar lirayla vergi gelirleridir. 1989 bütçesinde Gelir Vergisindeki artış oranı yüzde 61,8, 
Kurumlar Vergisindeki artış oranıysa yüzde 66,7 olarak tahmin edilmişti. 1989'un sonuna gel
diğimiz şu günlerde, enflasyon oranının yüzde 75'lere ulaştığı görülmektedir. Yani bütçe gelir
leri mutlak değer olarak artmış olmakla beraber, reel olarak gerilemiştir. 1990 yılında da kon
solide bütçe gelirlerinin yüzde 72,3 oranında artacağı tahmin edilmiştir; ama, 1990 yılı sonun
da artışların yine reel olarak 1989'daki gibi gerileyeceği görülecektir. 

1990 yılı konsolide bütçe gelirleri içerisinde, vergi gelirlerinde yüzde 68,7'lik bir artış ön
görülmektedir. Bunun, yüzde 50'nin altındaki bir enflasyon oranıyla gerçekleşmesi mümkün 
değildir. 

Kamu ihtiyaçlarının karşılanmasında, devletin en büyük kaynağı vergidir. Vergi, adil, den
geli, lüks tüketimi ve israfı azaltıcı, önleyici olmalıdır. Gelir dağılımını bozmamalı, tersine, ge
lir adaletini düzenleyici etkiler sağlamalıdır. 
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Ticarî kazanca ve ücretlilerin kazancına uygulanan en düşük Gelir Vergisi oranı yüzde 25 
iken, menkul sermaye iratlarından kesilen Gelir Vergisi sıfır ila yüzde 10 arasında değişmekte
dir. Asgarî ücretten bile yüzde 25 Gelir Vergisi kesilirken, milyarlık menkul sermaye iratların
dan yüzde 10 vergi kesilmesinin hiçbir izahı olamaz. 

Türkiye'de gelir dağılımı adil olmadığı için, konulan vergilerin toplum üzerindeki etkileri 
çok titiz bir şekilde incelenmelidir. Anayasamızda, verginin mükelleften gücü nispetinde alına
cağı belirtilmiştir. Vasıtalı vergiler adil bir vergi türü değildir. Vasıtaları vergilerin vergi gelirle
rine oranı her yıl biraz daha artmaktadır. Vasıtalı vergiler, kolay vergi toplamanın bir yoludur; 
ama, ekonomik, malî ve sosyal açıdan vasıtasız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki nispe
tinin artması istenen bir durumdur. 

1980'de vergi gelirlerinin yüzde 39'u vasıtalı vergi iken, bu oran 1989'da yüzde 48'e, 1990 
yılı bütçe teklifinde ise yüzde 51'e yükselmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 4ö4ır. Va
sıtalı ve vasıtasız vergilerin oranı, vergi adaletinin de bir ölçüsü olarak kabul edilmektedir. 

1990 yılında konsolide bütçe tasarısında, geçen yıl olduğu gibi, servetten alınan vergilerin 
oranı binde 8'dir. Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizlik vardır ve bazı gelirler vergilendiril
memektedir. Hal böyle olunca, servet beyanı uygulaması yeniden düşünülmelidir. 

Birtakım bütçe gelirleri fonlara kaydırıldığından, bütçe gelirleri küçülmüştür. Fonlar, bir 
plan dahilinde kullanılmadığından, bütçe ile yatırımlar arasında bir dengesizlik de oluşmakta
dır. 

Geçen yıl bu bütçe üzerinde yaptığım konuşmamda, 1989'da tahsil edilemeyen vergi mik
tarının, 1988'den çok daha fazla olacağını ifade etmiştim. Bir yıl sonra bugün, bu iddianın 
ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. 1988 yılı sonu itibariyle tahsil edilemeyen vergi tutan 
3 trilyon 129 milyar lira olmuştu. 1989 yılında 2 trilyon 258 milyarı Kurumlar vergisi, 1 trilyon 
SlO milyarı Gelir Vergisi, 1 trilyon 023 milyarı da Katma Değer Vergisi olmak üzere, bazı diğer 
vergilerle birlikte tahsil edilemeyen vergi miktarı 5 trilyon 775 milyar liraya ulaşacaktır. Bu du
rumda, ticarî kazançtan alınan vergilerdeki artışın çok düşük olduğu görülecektir. 

Maliye yetkilileri, yüzde 70 civarında enflasyonun olduğu bir yılda yüzde 80 oranında vergi 
artışı olduğunu övünerek söylemektedirler. Halbuki, yaptığım izahtan da anlaşılacağı üzere, 
ücretlilerin vergisi ve tahsil edilemeyen vergiler düşüldükten sonra, ticarî kazancın gelir vergi
sinde yapılan mukayesesi yukarıdaki gerçekleri gözler önüne serecektir. 

Ücretlilerin ödediği Gelir Vergisinin toplam Gelir Vergisi içindeki payı, her yıl sürekli ar
tan bir trend göstermektedir. Sayın Bakan, bunun sağlıklı bir gelişme olduğunu iddia etmekte
dir. Gerekçesi ise, ülkede kurumlaşmaya gidildiği, sanayileşme olduğu ve çalışanların sayısının 
arttığı, gibi savlardır; fakat, Türkiye'nin durumunun bu saylann hiçbirisiyle ilgisi yoktur. Çünkü, 
Türkiye'de işsizlik artmaktadır. Çünkü Türkiye'de sanayileşme durmuştur. Yukarıdaki savlar, 
Batı Almanya gibi sanayileşmiş ülkelerde ancak doğru olabilir. 

1988 yılında ücretlilerin ödediği verginin Gelir Vergisi içerisindeki payı yüzde 52,8 iken, 
1989'da bu pay 62,6'ya yükselmiştir. Ayrıca, Sayın Bakanın dediğinin doğru olabilmesi için; 
yani, ücretlilerin ödediği verginin vergi gelirleri içerisindeki payının artışının sevindirici olabil
mesi için, ücret ve maaşların millî gelir içerisindeki payının da yükselmesi gerekmektedir. 

1989 yılı ortalarında kamu çalışanlarına yapılan ücret artışı, otomatik olarak vergi gelirle
rinin de artışına sebep olmuştur. Ücret artışlarından dolayı artan vergi gelirlerini, maaş artışla
rına kaynak gibi göstermenin hiçbir mantığı olamaz. 
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1990 yılı gelir bütçesi raporunda, 1989 yılı vergi gelirlerindeki 1,5 trilyonluk artış, ücret 
artışına kaynak olarak gösterilmektedir. Tekrar ediyorum; Bu artışın bir kısmı, ücretlilerin ge
lirindeki artıştan dolayı vuku bulan artıştır. Şayet bu artış, sadece ticarî kazançtan olsaydı, o 
zaman Hükümetin savı doğru olabilirdi. Yüzde 62,6'lık oran burada dikkate alınır ve artışta 
bir oranlama yapılırsa, 1,5 trilyonluk artış rakamının en fazla 500 milyarı ticarî kazançlardan, 
diğer 1 trilyonluk kısmı, yani üçte ikisi ücretlilerin gelirlerinden kesilen vergiden dolayı olan 
artıştır. 

Geçen haftaki kararnameyle gelir vergisi alt diliminin 8 milyon liraya çıkarılmasını, ücret
liler lehine büyük bir gelişme olarak göstermenin hiçbir anlamı yoktur. Bir yıllık brüt gelirleri 
6 milyon lirayı aşmayan, yani brüt aylığı 500 bin lira olan bir ücretlinin gelirinde bu kararna
meyle hiçbir artış meydana gelmemektedir. Bir yıllık brüt gelirleri toplamı 6 milyon ile 8 mil
yon lira arasında olanlara bir yılda sağlanan artış sadece 100 bin liradır. 

Konuşmamın bu bölümünde, vergi kaçağı üzerinde durmak istiyorum. Bugün, vergi ka
çakçılığının nerelerde ve nasıl yapıldığını izah etmeye çalışacağım ve nasıl önleneceğini de öne
receğim. 

Türkiye'de millî gelirin yarısına yakın bir kısmı yasal olmayan yollardan kazanılmaktadır. 
Bu yasal olmayan kazançların içinde silah, uyuşturucu kaçakçılığı, fuhuş, arazi mafyası gibi 
yeraltı dünyasının hâkim olduğu alanların yanı sıra, vergi kaçakçılığı, usulsüz teşvik, kredi ve 
tahsisler sonucunda elde edilen kazançlar azımsanmayacak miktarlara erişmektedir. Bu yasal 
olmayan kazanç miktarı 100 trilyon lira olarak tahmin edilmektedir. Beyan dışı olan bu kazan
cın vergisi ise, 35-40 trilyon civarındadır. 

Burada, yeraltı dünyasının elde ettiği vergilendirilemeyen kara para üzerinde durmayaca
ğım. Yaşatmış gibi gösterilen; ama yasal olmayan birtakım oyunlarla sağlanan kazançlar üze
rinde durmak istiyorum, örneğin; kamu bankaları birtakım imtiyazlı kimselere usulsüz olarak 
krediler açıyor. Açılan bu kredi karşılığında gösterilen teminatlar -ki, genellikle ipotek şeklin
de oluyor- daha sonra aynı banka tarafından veya bir başka kamu bankası tarafından, oldu
ğundan çok yüksek fiyatlarla satın alınıyor. Ekspertiz raporları rüşvetle yüksek tutturulmak
tadır. Bu işlem neticesinde çok büyük kazançlar sağlanmaktadır. Eğer bu arsalar beş yıl içinde 
el değiştirdi iseler, bundan doğacak kazanç, biraz sonra değineceğim çeşitli oyunlarla vergiden 
düşülmektedir. Eğer, gayrimenkul sahibi arsasını aldıktan beş yıl sonra bu işlemi yapma fırsa
tına erişirse, otomatik olarak da vergiden muaf olmaktadır. Bankalara değerinden fazlaya ara
zi satarak haksız kazanç sağlayanlardan ve bu işleme aracı olan bürokratlardan hesap sorul
malıdır. ANAP Hükümetleri, böyle sahtekarlıkları tezgahlayan bürokratları terfian daha üst 
görevlere getirmekten vazgeçilmeli, getirdiklerini de bir an önce görevlerinden almalıdır. 

Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin beşinci bendi gözden geçirilmeli, özellikle büyük 
şehirlerde imar planı değişikliklerinden elde edilen rantların vergilendirilmesi sağlanmalıdır. 

Kurumlar Vergisi Kanununun hemen hemen tümü sadece muafiyet ve istisnaları ihtiva eden, 
düzenleyen kanun görünümündedir. Bu düzenlemeler, Kurumlar Vergisi Kanununun gelir geti
rici fonksiyonunun ötesinde, vergi almamayı düzenleyen kuralları ihtiva eden bir hüviyet ka
zandırmıştır. Bu muafiyet ve istisnalar kaldırılmalı veya mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Bu 
muafiyet ve istisnalar yetmiyormuş gibi, şirket sahipleri kişisel harcamalarını da şirket harca
maları içerisinde gösterip, vergi matrahından düşmektedirler. 
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Şirketlerin vergi kaçırdıkları bir diğer nokta ise şudur: içerisinde bulunduğumuz aralık 
ayında eğer lüks otomobil ithal eden firmalara, BMW gibi, Jaguar gibi, Mercedes gibi araba
ları ithal eden firmalara bir telefon edecek olursanız, bu firmaların hiçbirinde araba bulunma
dığını göreceksiniz. Sebebi gayet açık. örneğin; aralık ayında 200 milyon liraya bir Mercedes 
alan bir firma, bunun 30 veya 100 milyonunu amortisman olarak düşebilmektedir, şirket bi
lançosunda gider gösterebilmektedir. Yani, vergiye tabi matrahını 50 milyon lira düşürmekte
dir. Ocak ayında ise otomobilini hemen elden çıkarmaktadır. Tabiî, hiçbir zaman, satış fiyatını 
da, amortisman düşülmüş değerinden fazla göstermemektedir. Bu işlem otomobilde, kamyon
da ve iş makinelerinde yapılmaktadır. Sayın yetkililer bu konuda bir inceleme yaparsa -ki, yap
tırmaları gayet kolaydır- bunu açıkça göreceklerdir. Ben yolunu da söyleyeyim; lüks araba ithal 
eden firmaların sayısı parmakla gösterilecek kadar azdır. Bunlara, kimlere araba sattıkları so
rulursa, bir liste halinde alınabilir ve kontrolü de mümkün olur. 

Amortisman yöntemi de şu şekilde değiştirilebilir; aralık ayında alıp ocak ayında satmak 
değil de, aradan 12 ay geçtikten sonra amortisman düşülmesi getirilmelidir. Sanıyorum, böyle 
bir düzenleme yapılırsa bu da önlenecektir. 

Hepimizin bilgisi olduğu üzere, yeni bir vergi tasarısı hazırlanarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuştur. Bu tasarıda da en dikkate değer husus, yasama yetkisinin, yürütme 
kuvveti olan hükümete, Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına devridir. Devre
dilen bu yetkiler, bazen vergi ödeyenlerin "Vergide güvenlik, idarede istikrar" kurallarına ay
kırı biçimde kullanılmaktadır. Anavatan Hükümetleri devrinde kanun hükmündeki kararna
melerin sayısındaki artış dikkate değerdir. Yüce Meclis devamlı dışlanmaktadır. Bu vergi tasa-
rastnın da maddelerinin çoğunda "Bakanlar Kurulu vergi tevkifat nispetlerini belirlemeye yet
kilidir", "Bakanlar Kurulu gelir dilimleri karşısında vergi oranlarını beşer puan indirmeye ve 
artırmaya yetkilidir", "Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu konudaki esas ve usulleri belirler" gi
bi hükümler sıkça görülmektedir. 

Çoğulcu demokrasilerde vergi ödevinin açıklığı ve belirliliği temel haklardandır. Bu hak
ların idareye devredilmesi, Anayasaya aykırıdır. Vergi matrahını değiştirebilecek vergi yetkilen-
dirilmeleri idareye devredilmemelidir. 

Sayın Maliye ve Gümrük Bakanının vergi kaçağı konusunda tespit ettiği iki konuya da 
aynen katılıyorum ve kendisini yürekten kutluyorum. Ancak, çıkar çevrelerinin baskısı sonun
da doğru bildiklerini yapmaktan vazgeçmemesini de diliyor ve bekliyorum. Bunlardan birinci
si, gayri menkul satışlarındaki değerin düşük gösterilmesidir. Hepimizin bildiği gibi, bugün 
Boğaz'daki yalılar 2-3 milyar lira gibi değerlerden satılmakta; fakat tapudaki işlemler 50-100 
milyon lira gibi değerler üzerinden yapılmaktadır. Keza, Ankara'da lüks, semtlerde daire fiyat
ları 200-300 milyon liradan başlarken, yine tapuda işlemler çok cüzi fiyatlardan yapılmakta
dır. Maliye ve Gümrük Bakanının telaffuz ettiği "şüf'a hakkı bunu önleyebilir; fakat bugünkü 
yasalara göre devletin şüf'a hakkı yoktur. Şüf'a hakkı yplnız hissedarlar için vardır. Acilen bir 
yasa hazırlanarak devlete şüf'a hakkı tanınmalıdır. 

İkinci konu ise, faizlerin gider yazılmamasıdır. Bugün Türkiye'de parası olup da kredi kul
lanan bir kesim vardır. Bir de parası olmadığı için kredi kullanan kesim vardır. Parası olduğu 
halde kredi kullanan kesimin kullandığı kredi miktarı, parası olmadığından kredi kullanan ke
simin kullandığı krediden çok daha fazladır. Türkiye'deki kredi kullanımına şöyle bir bakar
sak, en büyük krediyi kullanan firmaların, Türkiye'nin en ünlü zenginlerine ait olan firmalar 
olduğunu gayet açıklıkla görürüz. Bu firmaların her birinin kullandığı kredi miktarının, 

— 327 — 



T.B.M.M. B : 58 26 . 12 . 1989 O : 1 

Anadolu'da 20 vilayetin küçük esnafının kullandığı kredi miktarından kat kat fazla olduğunu 
yine ufak bir inceleme ile görebiliriz. Ben burada, parası olup da kredi kullananın ne kazana
cağını izaha çalışacağım, 

işadamları her ne kadar ağlasa da, ticarî kazançlarını her yıl enflasyon oranının üzerinde 
artırmaktadır; her türlü muafiyetlere ve birtakım muhasebe oyunlarına rağmen... Yüzde 85 
faizle kredi kullanan bir firma, bunu masraf olarak gösterdiğinde -Kurumlar Vergisi matrahını 
da yüzde 50 olarak düşünürsek- kullandığı kredinin faizi otomatik olarak yüzde 42,5'e düş
mektedir. Diğer yarısı ise, devletin şirketten alacağı Kurumlar Vergisinden düşmektedir. Bu
günkü para, örneğin hiçbir iş yapmadan yüzde 75 getiri sağlayan hisse senedi veya tahvile bağ
lansa, ekstra yüzde 35 veya 40 bir kazanç sağlayacaksınız. Bugün Türkiye'de büyük miktarda 
parası olup da kredi kullanan kesim mevcuttur. Bu önlenmelidir. Öte yandan kredi kullanan 
küçük esnaf ve sanatkâr da hiçbir zaman mağdur edilmemelidir. Bu iki konuyu gündeme ge
tirdiği için Sayın Maliye ve Gümrük Bakanına tekrar teşekkür ediyorum. 

Geçen seneki konuşmamda da değinmiştim, burada da kısaca değineceğim. Değinmek is
tediğim konu, vadeli satışlar konusudur. 

Bugün otomotiv ve dayanıklı tüketim mallarının büyük bir kısmı vadeli olarak satılmak
tadır. örneğin; peşin fiyatı 300 milyon lira olan bir 0302 otobüs, iki veya üç sene vade ile 900 
milyon liraya satılmaktadır ve faturası peşin fiyat üzerinden kesilmektedir; yani 300 milyon 
lira olarak kesilmektedir. Bir otobüs satışından kaçırılan Kurumlar Vergisi 300 milyon liradır. 
Ayrıca, Katma Değer Vergisinden de kayıp olmaktadır. Bugün, otomotiv ve dayanıklı tüketim 
sektöründe satışların yüzde 80'nin vadeli olduğu düşünülürse, kaçırılan vergi çok büyük bo
yuttadır. Vadeli satışlardaki bu vergi kaçağı dikkate değerdir. 

1990 yılı önerisinde vergi dışı gelirlere bir bakacak olursak, burada 2 trilyon 900 milyar 
lira tutarındaki devlet malları gelirlerini göreceğiz. Hazine arsalarının satışından elde edileceği 
tahmin edilen bu rakam ne derece gerçekleşecek göreceğiz. Hazine arsaları, hepinizin bildiği 
gibi, satışa çıkarıldı, bir miktarının da satıldığı muhakkak; ama bu satışların umulan miktar
lara erişmediğini ve sonuçta 1990 yılı rakamının da gerçekleşeceğini tahmin etmiyorum. 

Sayın Bakan arsa satışının bütçe gelirlerini artırmaya yönelik olmadığını söylemekte ve 
demektedir ki, "Hazine arsalarının talan edilmesini önlemek gayesiyle bunu yapıyoruz." Ama, 
gerçek hiç de öyle değil. Bu satışın ana gayesi bütçe gelirlerini artırmak ve bankalardaki mev
duatları bu yolla toplamaktır. Anımsanacağı üzere, bu satışların başlama tarihi alelacele yüz
de 85 faizle toplanan vadeli mevduatın vadesinin bitim tarihine getirilmiştir, Hatta o kadar 
acele edilmiştir ki, sertifikalar basılmadan paralar banka makbuzlarıyla toplanmıştır; yani Sa
yın Bakanın, "Bu işlem Hazine arazilerinin talan edilmesinin önlenmesi gayesiyle yapılıyor" 
demesinin gerçekle uzaktan ve yakından bir ilgisi yoktur ve olamaz. Arsa satışı, sadece ve sa
dece Maliyeye para kazandırmak maksadıyla yapılmamalıdır. Planlı ve modern şehirciliğe uy
gun bir yapılaşmanın olması ^çin, Hükümet ve yerel yönetimler, birlikte çalışma yapmalı ve 
gerekli olanaklar sağlanmalıdır. 

Hükümet, sanırım onsekiz ayda arsaların tapularını vereceğini taahhüt etmişti; dilerim 
bu taahhüdünü de gerçekleştirir; dilerim bir banker faciası, bir süper emeklilik dramı burada 
yaşanmaz. 

Millî gelirin aslan payının mutlu bir azınlığa sunulduğu dönem Anavatan İktidarları dö
nemidir. Haksız kazanç ve yolsuzlukların en çok olduğu dönem, Anavatan İktidarları dönem
leridir. Bunlar önlenmedikçe, haksızlık ve yolsuzlukları yapanlara prim verildikçe ve bunlar 
teşvik edildikçe, sorunların çözülmesi mümkün değildir. 

— 328 — 



T.B.M.M. B : 58 26 . 12 . 1989 O : 1 

Bugün, tüm dünyada görülen sosyal patlamalar gözlerimizin önündedir. Dilerim, böyle 
sosyal patlamalara sebep olunmaz. Yanlışlıklar düzeltilmeli, ülkede sosyal adalet sağlanmalı
dır. Tüm yurtseverler bu gerçeği görmeli ve ülkenin esenliği için çalışmalıdır. Ülkemizin birliği 
ve beraberliği her şeyden önce gelir. Bunun sağlanması için de bu adaletsizlikler düzeltilmeli
dir. 

Bu duygularla konuşmamı bitirir, Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köşe. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ömer Okan Çağlar; buyurun. (ANAP sıralarından 

"Bravo" sesleri, alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; 1990 yılı gelir bütçesi hakkında, Anavatan Partisinin görüşlerini açıkTamak üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlamadan evvel, hepinizi saygıyla selamlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben sözlerime, önce, sayın muhalefet partisi temsil
cilerinin yapmış oldukları eleştirilerle başlamak istiyorum. Sayın Aykon Doğan, "Siz, halk des
teğinden yoksunsunuz" dediler. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sakin sakin, yavaş yavaş... 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Acaba kendileri mi yoksun, bizler mi yoksunuz? 

Sonra, "Siz yoksun olduğunuz halde, vergi kanunlarını buraya nasıl getiriyorsunuz?" diye de 
ilave ettiler. Sayın Aykon Doğan, 1980 öncesi Gelirler Genel Müdürlüğü de yaptı. Sayın Aykon 
Doğan Gelirler Genel Müdürüyken hiçbir vergi kanununu bu Meclise getiremediler. Kim yok
sun acaba, sorarım ona?.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, biz mi yoksunuz, onlar mı yoksun; işte İsparta, işte Aydoğmuş arkadaşlar... Bu 
gösteriyor kendilerine. 

Ayrıca, Mülkiye mezunu olan ve Gelirler Genel Müdürlüğü yapmış bir şahıs, mahallî ida
reler seçimiyle genel seçimi birbirine karıştırıyorsa, benim söyleyecek hiçbir şeyim yok arka
daşlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sen de Mülkiyeyi karıştırma oradan 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, muhalefet sözcülerinden Sa

yın Mehmet Moğultay, "Hayat standardı" dedi. Sayın SHP'liler, CHP'nin devamı oldukları
nı iddia ediyorlar; ama ben, 1979 yılında Maliye Bakanlığında hesap uzmanıyken, o zamanın 
Maliye Bakanı Sayın Ziya Müezzinoğlu bize bir genelge gönderdi ve "Asgari ücretin 12 katın
dan aşağı gelir beyan edilmeyecek ve bundan aşağı gelir beyan eden mükellefleri incelemeye 
alacaksınız" dedi. Hayat standardını siz başlattınız arkadaşlar. Hayat standardı, 1982 yılında 
konsey döneminde konuldu; biz koymadık onu. Biz, hayat standardını günün şartlarına göre 
ayarladık. Nasıl ayarladık? Enflasyon oranında, hayat standardı oranlarında artış yaptık. Çift
çimizi hayat standardı kapsamı dışında tuttuk. Ayrıca, kalkınmada öncelikli yörelerdeki va
tandaşımıza ayrı hayat standardı uyguladık; ama burası kürsü, tabiî istediklerini söylüyorlar; 
gerçek mi, değil mi, onun takdiri Yüce Milletindir arkadaşlarım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Zaten millet de takdir etmiş, sen hiç merak etme. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) —Sayın Genç, size bir laf edersem, oturduğunuz 

yerden kalkamazsınız. Çünkü, sizin üstadınız olurum, maliye de olsa... 
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BAŞKAN — Sayın Çağlar, lütfen karşılıklı konuşmayalım. Aksi takdirde, bu müzakereler 
sabahlara kadar devam eder. Lütfen mevzua gelelim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben seni oradan indiririm, hiç konuşamazsın. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evet, bu eleş

tirileri cevaplandırdıktan sonra, konuma geçmek istiyorum. 
Hepinizin bildiği gibi, Türkiye'de ve dünyada hükümetlerin ekonomiyi yönlendirmeleri 

ve enflasyonu önleyebilmeleri için, kanaatimce, iki önemli politika vardır. Bunlardan birincisi, 
para ve kredi politikası; ikincisi de, maliye politikasıdır. Para ve kredi politikasının uygulama
sı, hepimizin de bildiği gibi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve onun bağlı olduğu Devlet 
Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Maliye politikası ise, yıllardan beri Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı tarafından saptanmakta, uygulanmakta ve sonuçlandırılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Anavatan Partisi olarak İktidara geldiğimizde, vergi kanunla
rını baştan sona gözden geçirdik. Zira, 1980 öncesindeki iktidarların, vergilerin etkin bir şekil
de toplayamadıklarının ve vergi kanunlarını günün şartlarına uyduramadıklarının farkınday
dık. Bu nedenle müsaadenizle, neler yaptığımızı özet olarak sizlere arz etmek istiyorum. 

Ücretliler için neler yaptık? Ücretlilere, dünyada ilk defa uygulanan ve dünyada ilk defa 
uygulanmasıyla da şeref duyduğumuz, vergi iadesi sistemini çıkarttık. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Dünyadan haberin yok o zaman senin. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Burada bizim iki amacımız vardı: Birincisi, sabit 

gelirli arkadaşlarımıza ek bir gelir temin edilmesi; ikincisi, alıcı ile satıcı arasında menfaat zıt
lığı yaratarak, belge düzeninin Türkiye'ye yerleştirilmesi ve bunda da başarılı olduk arkadaşla
rım. 

YÜKSEL ÇENGEL (istanbul) — İki şişe su parası. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — O, sizin düşünceniz değerli arkadaşım. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Dünyada nasıl ilk defa uygulanıyor? Dünyanın birçok ülke

sinde uygulanmaktadır. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Kuliste ben size izah ederim. Benim, bu konuda 

yazılmış kitaplarım var; veririm, okursunuz, anlayamadığınız yetri gelir bana sorarsınız. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ama, her şeyi çarpıtmaya hakkınız yok. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz!.. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, ayrıca, ücretliler için uygu

lanan özel indirim tutarını, en son Bakanlar Kurulu kararıyla, günlük 600 lira, aylık 18 bin 
lira ve yıllık 216 bin lira olarak ayarladık. 

Ayrıca, eskiden beri heykeltraş, ressam, yazar ve müzisyenlerin telif hakkından dolayı ödemiş 
oldukları vergileri, stopaj sistemine dönüştürdük. 

Ben, benim açımdan, ücretliler için yapılan önemli tedbirleri anlatmaya çalıştım. Tabiî, 
ücretliler için alınan diğer önemli tedbirler de vardır. Bunları, vaktimin kısıtlı olması nedeniyle 
sizlere teker teker arz edememenin de üzüntüsünü yaşıyorum sayın arkadaşlarım. 

î. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ne nankör şu ücretliler. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Şu asgarî ücreti vergi dışı bırakalım... 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Evet, biz çiftçi için ne yaptık? Müsaadenizle onu 

da anlatayım, iktidara geldiğiniz zaman, yüzde 7 civarında olan gelir vergisi stopajını, yüzde 
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4'e düşürdük. Ayrıca, köylerdeki bina, arazî ve arsaları, tamamen, Emlak Vergisinden muaf 
duruma getirdik, istisna kapsamına aldık arkadaşlar. 

Çiftçimizi, biraz evvel de arz ettiğim gibi, hayat standardı kapsamı dışında tuttuk. 
Biz, çiftçimizin kullanmış olduğu traktörü Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamı dışına sok

tuk; ama, bizim zamanımızda çiftçimizin mazotsuzluktan tarlasını süremediği günler olmadı 
ve bir daha yaşamayacaktır da arkadaşlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, biz, sadece ücretliler, sadece çiftçiler için mi vergi kanunlarını değiş
tirdik? Hayır. Şu anda bizde bulunmayan belediyeler için de biz vergi kanunlarını değiştirdik. 
Müsaade edin arz edeyim. Ne yaptık? Emlak Vergisini tamamen belediyelere devrettik... 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ama, oranını düşürerek... 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Belediyelere önemli oranda bir gelir payı sağla

dık. 
Ayrıca, vergi kanunlarında yapmış olduğumuz değişikliklerle, büyükşehir belediyelerine, 

o büyülcşehirde toplanan verginin belirli bir miktarını verdik; ama, şunu da arz etmek istiyo
rum: Biz, büyükşehir belediyelerine para verdiysek, bugün Ankara'nın Kızılay'ında yapıldığı 
gibi, kaldırım yapsın diye vermedik. Onu da arz etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

tBRAHtM TEZ (Ankara) — Artistlik yapma... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Belediyelerin gelirlerine daha kasadayken el koyuyorsunuz. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, bu söylediklerimin doğru ol

duğunu, biraz sonra size devletin resmî rakamlarını vererek ispat edeceğim. Buyurun dinleyin; 
ama... 

tBRAHtM TEZ (Ankara) — Sen önce vergi borcunu açıklasana... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Belediyelerin gelirlerine kaynakta el koyuyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Tez... Sayın Yılmaz... 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — öğrenirsiniz, lütfen oturun bir dinleyin. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sana biz öğretiriz, biz öğretmeniz. 
BAŞKAN — Sayın Çağlar, bir dakika efendim... 
Sayın Yılmaz, Sayın Tez, siz Meclisin intizam içinde çalışmasını daimî olarak sekteli-

yorsunuz... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Öyle bir şey yok efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Daimî olarak, hatibin sözünü kesiyorsunuz. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Öyle bir şey yok efendim. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Sayın Başkanım, dolu başak yere bakar. 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Çağlar... 
Siz buraya çıktığınız zaman size nasıl bir muamele yapılmasını istiyorsanız, siz de kürsü

deki hatibe öyle muamele edin. Lütfen... 
Buyurun efendim. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Konut inşaatlarını 1992 yılının sonuna kadar tüm 

vergi, resim ve harçtan istisna kapsamına koyduk. Ayrıca, Veraset ve intikal Vergisi Kanunun
da 1 milyon lira olan istisnayı da S milyon liraya çıkardık. 

Okul, kreş, yurt sağlık tesisi ve huzurevi yapımları için verilen her türlü aynî ve nakdî yar
dımları da Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kapsamı dışına aldık. 
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Konsey döneminde çıkartılan, fakat esnafımızdan büyük şikâyetler aldığımız meslek ver
gisini, ilan ve levha vergisini tamamen kaldırdık. 

Sayın arkadaşlarım, Türk vergi sistemine bir.göz atalım. Türkiye'de vergi reformu ilk defa 
1950 yılında olmuştur. 1950 yılında Kazanç ve Temettü Vergisi yürürlüğe konulmuştur; ama, 
1950 yılından, 1980 yılına kadar da hiçbir vergi kanunu değiştirilmemiştir. Ancak, 1970 yılının 
10 Ağustosunda yapılan devalüasyon için "Finansman Kanunu" adı altında vatandaşımıza ek 
vergi yükü getirilmiştir. 

îşte, bizim gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye'nin en büyük reformu olarak nitelendirebilece
ğimiz -1950 yılından beri çıkarılamamış olan- Katma Değer Vergisi vardır. Bizden önceki ikti
darların, "Aman, oy kaybederiz! Aman, vatandaşa cevap veremeyiz!" korkusuyla yıllardır ger
çekleştiremedikleri ve bu Meclisin raflarında tozlanmış olan kanunu, Allah'a şükürler olsun 
ki, Anavatan Partisi uygulamaya soktu değerli arkadaşlarım. 

Ayrıca, yine 1950'li yıllardan kalan, fakat Türkiye'de vergi kayıp ve kaçağını önemli dere
cede azaltacak olan, herkesin, işadamının, muhasebecilerin umudu olan kanunu, yani Yeminli 
Malî Müşavirlik Kanununu çıkarmak ve bunu yürürlüğe koymak, Allah'a şükür, bizlere nasip 
olmuştur. 

Buraya kadar, Hükümetimizin almış olduğu önemli tedbirleri sizlere saydım. Bu alınan 
tedbirlerin neticede ekonomimize ne gibi etkileri olmuştur? Bunları da, müsaadenizle rakam
sal olarak vermek istiyorum. Herhalde, muhalefetteki sayın arkadaşlarım, rakamları görünce 
kendileri de inanacaklardır. 

Sayın arkadaşlarım, muhalefet bize, "Siz vergiyi tahsil edemiyorsunuz" diyor, tşte rakam 
burada, veriyorum: 1983'te, tahakkuka göre tahsilat oranımız yüzde 81,1. Bunlar devletin res
mî rakamları. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Ne o?.. Topladığınız vergi mi? 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Onların da sırası gelecek, öğreneceksiniz. Hiç me

rak etmeyin, ben burada her şeyi söyleyeceğim size. Açık. Devletin rakamları. 
Tahakkuk eden verginin tahsilat oranı, 1984 yılında yüzde 81,8; 1985'te yüzde 84,9; 1986'da 

yüzde 88 ve en son rakamım vereyim, 1988'de yüzde 90,7'dir arkadaşlarım, tşte, tahakkuk eden 
vergiyi toplayabiliyor muyuz, toplayamıyor muyuz, takdir yüce milletin. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Peki, borcu olanları bir açıklayın. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Onu da açıklayacağım, hiç merak etme. 
Değerli arkadaşlarım, biz İktidara geldiğimizden beri, konsolide bütçe giderlerinin büyük 

bir çoğunluğunu vergi gelirleriyle finanse etmeye çalıştık ve bu nedenle de önemli tedbirler al
dık. Bu tedbirlerin neticesinde, verginin konsolide bütçe giderlerini karşılama oranı şu olmuş
tur: 1984'te biz konsolide bütçe giderlerimizin yüzde 62,7'sini vergi gelirlerimizle karşıladık; 
bu 1985'te yüzde 71; 1986'da yüzde 71,8 ve 1987'de yüzde 71,2 oldu. tşte bu da göstermektedir 
ki, alınan tedbirler bizi neticeye ulaştırmıştır. Bu rakamlar da bizim, konsolide bütçe giderleri
nin büyük bir bölümünü vergi gelirleriyle karşıladığımızın birer ispatıdır. 

Sayın arkadaşlarım, makro ekonomide ve maliye literatüründe vergi yükünün tanımı şu
dur: Vergi yükü, gayri safi millî hâsıla içindeki verginin tutarıdır. Biraz evvel, Sayın Tahir Kö
se, "Sizin vergi yükünüz değişken; gayri safi millî hâsıla içinde gün geçtikçe verginin payı 
azalmaktadır" dedi. tşte, ben söylemiyorum, devletin rakamları söylüyor: Gayri safi millî hâ
sılamız 1984 yılında 18 trilyon 375 milyar; buna karşılık vergi gelirimiz 2 trilyon 372 milyar 
lira. Dolayısıyla, gayri safi millî hâsıla içindeki verginin payı yüzde 12,9'dur. 1985 yılında gayri 

— 332 -v 



T.B.M.M. B : 58 26 . 12 . 1989 O : 1 

safi millî hâsılamız -bu, devletin kesin rakamlarıdır- 27 trilyon 789 milyar lira vergi gelirimiz 
3 trilyon 829 milyar lira ve bunun gayri safi millî hâsıladaki oranı yüzde 13,8; bu rakam, 1986'da 
yüzde 15,2'ye, 1987'de yüzde 16,2'ye, 1988 yılında da yüzde 17,4'e çıkıyor. Demek ki, vergi 
gelirlerimizin gayri safi millî hâsıla içindeki payı devamlı bir artış trendi göstermektedir. Bu 
da, Türkiye'nin çağdaş devletlere yaklaştığının birer göstergesidir sayın arkadaşlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz da enflasyon ve vergilerden bahsetmek istiyo
rum. Enflasyon karşısında vergiler ne olmuş; erimiş mi, erimemiş mi?.. 

İşte, buyurun, değerli arkadaşlarım; elimde, 1950 yılından 1989 yılına kadar, vergi gelirle
rinde bir önceki yıla göre artış rakamı ve aynı zamanda da toptan eşya fiyatları endeksi vardır. 
Bu karşılaştırmayı yaptığımızda, görüyoruz ki, Türkiye'de en önemli artışlardan bir tanesi 1980 
yılında olmuş. 1980 yılında, vergi gelirlerimizde, bir önceki yıla göre, yani 1979 yılına göre yüzde 
84,9 oranında bir artış kaydedilmiş; ama bu yılda enflasyon, yani toptan eşya fiyatları endek
sindeki artış yüzde 107,2; yani üç rakamlı enflasyon değerli arkadaşlarım. Farka baktığınızda, 
vergi gelirlerindeki artış enflasyonun altında gerçekleşmiş; bu da (—) yüzde 22,3 oranında bir 
rakam olarak karşımıza çıkıyor. 

Alınan tedbirlerle 1983 sonrası ne olmuş? Bu rakamları da size arz etmek istiyorum. 1986'da, 
bir önceki yıla göre vergi gelirlerindeki artış yüzde 56, buna karşılık, toptan eşya fiyatları en
deksi ise yüzde 24,6; artış, (+) yüzde 31,4, 1988'de ise, yine enflasyon üzerinde artış kaydedil
miştir, bu artış da yüzde 2,6'dır. Yine, 1989 yılında bu artış yüzde 2'dir sayın arkadaşlarım. 
Size, mümkün olduğu kadar devletin kesin rakamlarını veriyorum. 

Sayın arkadaşlarım, benden önce konuşan muhalefet sözcüsü arkadaşlarım dediler ki, 
"Türkiye'de vergi denetimi yok. Türkiye'de vergi denetimi etkin bir şekilde yapılmıyor." Arka
daşlarımız haklı olabilir; ama bu konuda durum nedir, size bunları teker teker arz etmek isti
yorum. 

Elimde, 1989 yılının ilk 10 ayına ait inceleme sonuçları vardır. Hepimizin de bildiği gibi, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığında dört denetim birimi vardır. Bunlardan birincisi, daha ziyade 
vergi incelemesi yapan Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu; ikincisi, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı Teftiş Kurulu; üçüncüsü, Gelirler Genel Müdürlüğüne bağlı olarak de
netim yapan Gelirler Kontrolörlüğü kontrolörleri; dördüncüsü de, her ilde defterdarlığa bağlı 
olarak denetim yapan vergi kontrol memurlarıdır. Bunlar, 1989 yılı içerisinde ne kadar incele
me yapmışlar, müsaadenizle bunu sizlere arz etmek istiyorum. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Teftiş Kurulu, 1989 yılının ilk 10 ayında 34 milyar 349 mil
yon matrah incelemiş. Buna karşılık, bulduğu matrah farkı 35 milyar 519 milyon; yani yüzde 
100'e yakın bir matrah farkı bulmuşlardır. 

Hesap uzmanları Kurulu ise aynı dönemde, on ay içerisinde 2 723 mükellef incelemiştir. 
İncelemiş oldukları matrah 1 trilyon 256 milyar, buna karşılık, bulmuş oldukları matrah farkı 
ise 509 milyar 968 milyon liradır. 

Gelirler Kontrolörlerinde ise durum şöyledir: 1 704 mükellef incelenmiş, 1 trilyon 142 mil
yar matrah denetime tabi tutulmuş, buna karşılık bulunan matrah farkı ise 265 milyar 418 mil
yon liradır. 

Vergi kontrol memurları ise; il bazında 19 312 mükellefi incelemişler, 304 milyar liralık 
matrah incelenmeye alınmış ve buna karşılık da 156 milyar 707 milyon lira matrah farkı bulun
muştur. 
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Biz, son beş yılda, yani Gelir Vergisi tarh zamanaşımı içerisinde ne kadar matrah incele
dik ve ne kadar matrah farkı bulduk? Şimdi size bunların rakamlarını vermek istiyorum: 1984 
yılından 1989 yılının Ekim ayına kadar toplam 319 bin 273 mükellef denetime alınmış; incele
nen matrah 9 trilyon 194 milyar. Buna karşılık, bulunan matrah farkı ise 4 trilyon 436 milyar 
liradır değerli arkadaşlarım. Türkiye'de vergi denetimi var mıdır, yok mudur; takdir sizlerin
dir. 

Türkiye'de bu kurullar dışında da yaygın ve yoğun vergi denetimi yapılmaktadır. Hepini
zin de bildiği gibi, Katma Değer Vergisi yürürlüğe girdikten sonra, mükellefler üzerinde en et
kili vergi inceleme yolu, yaygın ve yoğun denetimdir. 1989 yılının ilk on ayında; yani 1989 yılı
nın yılbaşından itibaren yaygın ve yoğun denetime 186 bin 747 eleman katılmış, buna karşılık 
24 milyar 473 milyon lira vergi cezası kesilmiştir değerli arkadaşlarım. İşte, bu da göstermekte
dir ki, Hükümetimizin gerek nokta denetimine, gerekse yaygın ve yoğun denetime çok büyük 
önem verdiğini ve vergi kaybını asgariye indirecek tedbirleri aldığı ortadadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben burada, 1989 yılı gelir ve giderleri ile bütçe açı
ğından da bahsetmek istiyorum. 1989 yılının, Ekim ayı sonu itibariyle neticeleri önümdedir. 
Hepinizinde bildiği gibi, genel bütçe içinde, 1989 yılında 24 trilyon lira civarında bir gelir ön
görülmüştür. Şu anda genel bütçeden dolayı, ekim ayı sonu itibariyle 4 trilyon 162 milyar lira 
bütçe açığı mevcuttur. 

Katma bütçeli kuruluşların gelirleri ve giderleri bütçede öngörülenin yukarısında gelişmiş 
ve 364 milyar lira fazlalık vermiştir. Hazine yardımında yapılan kısıntılar neticesinde, Hazine 
yardımı da 103 milyar lira fazlalık vermiştir. Neticede, konsolide bütçe açığı, Ekim sonu itiba
riyle 3 trilyon 395 milyar liradır. Hepinizin de hatırlayacağı gibi, 1989 konsolide bütçesinde 
öngörülen bütçe açığı 4,6 trilyondu, tşte, Ekim ayı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe açığımız 
3 trilyon 695 milyar liradır. Dolayısıyla, tahmin ediyorum ki, 1989 yılının sonunda bütçe açığı
mız, konsolide bütçede öngörülen açığın altında gerçekleşecektir. 

Acaba, bu ilk on aya göre vergi gelirlerimizde nasıl bir tahakkuk cari olmuş? Hepinizin 
bildiği gibi, 1989 yılında öngörülen vergi gelirimiz 24 trilyon 373 milyar liradır; ekim sonu iti
bariyle tahsilatımız 20 trilyon 18 milyardır. Yani biz, 1989'un ilk on ayında bütçede öngörülen 
verginin yüzde 82,1'ini toplamışız değerli arkadaşlar. Bu da, Hükümetimizin ve iktidarımızın 
başarısının bir göstergesidir. 

Sayın arkadaşlarım, ben, mümkün olduğu kadar rakamlarla konuşmalarımı teyit etmeye 
çalıştım. Sayın Aykon Doğan -o da buradadır- dediler ki, "Bu bütçe zam bütçesidir, bu bütçe 
şöyle bütçedir..." Sayın Aykon Doğan, buyurun, ben size hediye edeyim, bakın. Biz, Anavatan 
Partisi olarak iktidara geldiğimizde sadece bir defa ek bütçe çıkardık. Bu çok büyük başarıdır; 
dikkatinizi çekerim değerli arkadaşlarım; bir defa ek bütçe çıkardık. Onu da neden çıkardık? 
1989 Temmuzunda işçimize yüzde 160'lık bir artış verdik ve 1989 yılında vergi gelirlerimiz bek
lenenin üzerinde gerçekleşti. Bu nedenle, elde ettiğimiz vergi gelirlerindeki fazlalığı memuru
muza dağıtmak için ek bütçe getirdik buraya. 

Evvelki yıllarda ne olmuş? Bakın değerli arkadaşlarım; 1960 yılından ta 1983 yılına kadar 
her yıl ek bütçe gelmiş. Hani bütçeden anlıyorlardı; hani bütçeleri açık vermezdi?.. 

Sayın arkadaşlarım, geçmişi lütfen unutmayalım. Geçmişi unutursak, geleceğe sağlam adım 
atamayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz da gelecek yıllarda yapmayı düşündüğümüz 
Vergi Kanunu değişikliklerinden bahsetmek istiyorum. Şu anda, hepinizin de malumu oldu-
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ğu gibi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzda 45 maddeden müteşekkil bir Vergi Kanunu tasarısı 
vardır. Bu vergi Kanunu tasarısı, mükellefimize ve vatandaşımıza yeni bir vergi yükü getirme
mektedir. Müsaadenizle, burada, önemli gördüğüm birkaç maddesinden de bahsetmek istiyo
rum. 

Biz, herşeyden evvel, enflasyon karşısında işletmelerimizi korumayı amaç edindik. Bu ne
denle, Vergi Usul Kanununa bir madde ilave ederek, mükellefin yıl sonunda elinde bulundur
duğu emtiayı yeniden değerleme sistemine geçirdik ve inanıyorum ki, Plan ve Bütçe Komisyo
nundan da aynen geçecektir arkadaşlarım. 

Ayrıca, hepinizin de bildiği gibi, bugüne kadar ikinci sınıf tüccarlar, yani işletme hesabı
na göre defter tutan tüccarlar bilgisayarla defter tutamıyorlardı. tşte, bu kanun tasarısının ka
bulüyle, bundan böyle, işletme hesabına göre defter tutan mükellefler, bilgisayardan, yani ça
ğımızın en modern aracından faydalanabileceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, işletme hesabına göre defter tutan mükelleflerle serbest meslek 
erbabı, kendisine, çocuğuna, eşine ait yiyecek, giyecek, eğlence giderlerinin de yüzde 40'ını 
gider yazabilecektir. Bunun da mükelleflerimize bir rahatlama getireceği kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir siyasî parti liderimiz -ismi bende mahfuz- bir top
lantıda aynen şunu söylüyor: "Geçici vergi ve hayat standardı esasına dayalı vergilendirme ko
nularındaki haksız ve adaletsiz uygulamalar, bu keyfî vergilendirmeler iptal edilmiştir. Geçici 
verginin iptal edilen hükümleri, özünde vergi değildir, vatandaşın cebinden mutlaka belli mik
tarda para almayı amaçlayan yaklaşımlardır; ancak savaş dönemlerinde uygulanacak hüküm
lerdir." 

Sayın arkadaşlarım, ben buraya geçici vergiyi savunmak için çıkmadım. Burada şunu söy
lemekle teknik bir hususu hatırlatmak istiyorum: Geçici vergi, nihaî vergi değildir. Geçici ver
gi, müteakip yılın Gelir veya Kurumlar Vergisinden mahsup edilecek bir vergidir. Dolayısıyla, 
Anayasa Mahkememiz, geçici vergiyi iptal etmedi. Anayasa Mahkememiz, yeni işe başlayan
larda geçici vergiyi iptal etti. Geçici vergi kalkmadı değerli arkadaşlarım. Kendileri burada yok, 
lütfen hatırlatırsanız, bir daha bu teknik hataya düşmemiş olur, ben de memnun olurum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vergi konusunda konuşulacak çok şeyler var; ama, 
vaktimin kısıtlı olması ve öğle yemeği saatinin yaklaşması nedeniyle sözlerimi burada noktalı
yorum. 

Beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Çağlar. 
Çalışma süremizin bitmesine çok az bir zaman kaldı. 
Saat 14.00'te toplanıp kaldığımız yerden devam etmek üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 12.52 

• 

— 335 — 



T.B.M.M. B : 58 26 . 12 . 1989 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldın m Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), İsmail Üğdül (Edirne) 

• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açı
yorum. 

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

1. — 1990 Malî Ytlt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
ile 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları: 281, 282, 287, 288) (Devam) 

,A) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 

2. — 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) (S. 
Sayısı: 281) 

3. — 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı: 287) .' 

4. — Katma Bütçeli idareler 1990 Malî Ytlt Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/619) (S Sayısı: 282) 

5. — 1988 Malî Yth Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Ytlt Katma Bütçeli idareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) (S. Sayısı: 288) 

BAŞKAN — Sabahki oturumda gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştı. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Hükümet adına, Sayın Maliye Bakanı Pakdemirli, buyurun efendim. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 1990 yılı bütçesinin (B) cetvelini, bir başka deyimle, gelir bütçesini takdim 
etmek ve daha önce değerli konuşmacılar tarafından yapılmış bulunan tenkitleri cevaplamak 
üzere huzurunuza çıktım. Sözlerime başlarken, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçemizin "Gelir" kısmı elbetteki çok önemlidir, 
üzerinde ne kadar dursak azdır. Ancak, yine görüyorum ki, bu gelir bütçemizdeki noktaların 
tenkidi, düzeltilmesi veya katkısı fevkalade az yapılmıştır. Hep, Sayın konuşmacılar genele kaç
tılar; genel ekonomik politikayı yönlendirmek veya onu tenkit etmek hedeflendi. Onun için, 
benim de tenkitlere cevabım, tabiatıyla genel ekonomik meselelerde olacaktır. 

Bildiğiniz gibi, gelir bütçemiz 53 trilyon 860 milyar lira ile bağlanmıştır; geçen yıl bu büt
çe 31 trilyon 256 milyar idi, bu sene yüzde 72.3'lük bir artış öngörmektedir. Burada önemli 
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olan ana gelir kalemleri, gelirlerden alınan vergiler toplamı yüzde 75,5 artışı öngörüyor ve di
ğer vergilerle beraber toplandığında, vergi geliri toplam artışı yüzde 68.7'ye baliğ oluyor. Tabi
atıyla, bu artış tenkit edilebilir, "Acaba bu artışa varabilir miyiz?" denebilir; ama bizim almış 
olduğumuz tedbirler, Gelir idaresinin gün geçtikçe daha etkin hale gelmesi, daha modern me-
todlarla çalışması sonucunda bu orana ulaşmamız mümkündür ve ulaşılacaktır; hatta bura
dan şunu söyleyebilirim ki, hedefler geçilecektir de. 

Bunu niye söylüyorum?.. Çünkü, geçen yıl bütçemizde vergi gelirleri artış oranı yüzde 70,3 
olacak dedik; ama biz bunu yüzde 81'e çıkardık. Demek ki, bir hedef konulduğu zaman, o 
hedefe varabilmek için gerekli tedbirleri alır ve yaparız; çünkü biz iktidarız, biz muktediriz; 
"iktidar" demek, muktedir olmak demektir. Bunu da, bu sene inşallah, burada öngördüğü
müzün çok üstünde gerçekleştireceğiz; ama ben, oldukça realist bir insan olduğum için, gelir
leri burada belirli bir oranın üzerinde, reel bir oranın üzerinde artırmayı yeğlemedim ve öyle 
zannediyorum ki, bu sözlerim, gelecek yıl bu zamanlarda buradan yine teyit edilecektir. 

Değerli milletvekilleri, bizim bu bütçemizde elbette ki tenkit edilecek çok noktalar vardır; 
Gelir Bütçesinde de vardır, Gider Bütçesinde de vardır; ama bu konulara pek fazla eğilinmiyor, 
genelde kalınmak isteniyor. Dünkü konuşmamda belirttiğim gibi, yine, bu bütçenin teknik yön
leri, ihtisas komisyonu olan Plan ve Bütçe Komisyonunda müzakere edildiği için, hakikaten 
burada, bu konuşma sürelerini, bu müzakere sürelerini kısaltalım ki, hep dönüp dönüp aynı 
şeyleri söylemeyelim. 

Bakın şimdi, dün akşam bir arkadaşımız buraya çıktı. 26 Mart seçimlerine takıldı. Ben 
gelip güzel güzel anlattığımızı zannediyordum; baktım, bugün gene aynı noktaya takılındı. 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Kırık plak... 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Başka ne söyleyecekler? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Arkadaşımız 

diyor ki: "Efendim, biz kamuoyu araştırması yaptırttık, sizin arkanızda seçmeniniz de kalma
dı... Canım siz gitseniz de, yerinize biz gelsek." Şimdi sorarlar: Beş yılda sekiz defa sandığa 
gitmişiz, hangi parti, hangi seçimde iktidar olabilecek oranı yakaladı?.. 

SABRI ARAŞ (Kars) — ANAP dışında... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — ANAP dışın

da tabiî canım, biz zaten iktidarız, burada duruyoruz; yerimizdeyiz yani. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlarımız, elma ile armudu karıştırınca, tabiatıyla bir yanılgı içinde kalıyorlar ve 
ondan sonra o kısır döngüden de çıkamıyorlar. 

Bakın, 27.12.1977'de yine böyle bir olay olmuş; iktidar var, mahallî seçimler yapılmış, ma
hallî seçimlerde iktidar daha az oy almış ve muhalefet daha fazla oy alarak mahallî seçimi ka
zanmış. Tenkit, tenkit, tenkit... Peki, 5 Hazirandan sonra ne oldu? 11 Aralık 1977'de seçimler 
yapıldı; 11 Aralıkta da Cumhuriyet Halk Partisi bu iddialarını meydan meydan, kürsü kürsü, 
mikrofon mikrofon tekrarladı ve hatta ilan etti ki, "11 Aralık bir referandumdur -tıpkı bizim 
26 Marttaki hadise; aynen, tarih tekerrürden ibaret- ve bu hükümetin düşmesinin referandu
mudur." Halk Partisi o zaman böyle diyor. Sayın Demirel de "Biz o zaman sorduk: Nasıl ola
cak bu? Bu seçimlerde milletvekili seçilmeyecek, Cumhuriyet Senatosu üyesi de seçilmeyecek, 
yani meclislerin kompozisyonunu değiştiren seçimler değildir bunlar; nasıl olacaktır bu? Bu 
seçimler neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi, faraza yüzde 50*inin üstünde oy bile alsa, tek 
başına nasıl iktidara gelecektir? Bu sualimiz askıda kalmıştır, cevapsız kalmıştır" diyor. Ertesi 
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gün yine Mecliste, "Siz askıda kaldınız, sizin arkanızda halkoyu yok, seçime gidelim" diye 
tartışmalar sürüyor. Sayın Talat Asal kürsüye çıkıp şunu söylüyor: "Beyler, hiçbir mahallî se
çim referandum değildir. Sayın milletvekilleri, referandum niteliği taşımaz. Sayın milletvekille
ri, eğer böyle olsaydı, 1963'ten sonra, içinde, Sayın Ecevit'in de bulunduğu Cumhuriyet Halk 
Partisi azınlık hükümetinin kendiliğinden hemen çekilip gitmesi gerekirdi. Buna rağmen, Cum
huriyet Halk Partisi, 11 Aralık seçimlerine gayri ciddî bir şekilde referandum demiştir." Bun
lar, sizlerin, mirasçısı olduğunuzu iddia ettiğiniz partilerin liderlerinin sözleridir. O gün böyle 
söyleyip, şimdi de, "Bu bir referandum idi, sizin arkanızda halk desteği yok, dolayısıyla çekip 
gidin" demek, fevkalade yanlıştır. 

Farz edelim biz seçime gitseydik, kaybettiğinizde, dönüp, "Vallahi, siz baskın seçim yap
tınız..." 

AHMET ERSİN (İzmir) — Aydoğmuş'u bir daha anlatsana Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Ondan sonra, 
"Buldozerlerle seçmenin vicdanını ezdiniz, karşımızda ANAP değil, devlet vardı, devletle 
savaştık" diyecektiniz; İS gün sonra da, "Bir daha erken seçim yapalım; olmaz bu, çünkü siz, 
şöyle şöyle şeyler yaptınız" diye mazeretler ileri sürecektiniz... 7 defa bu iş böyle olmuştur; 
8 inci de millet kazaen bir yanlışlık yapmış veya bir kulak çekme yapmış, şimdi siz onu yakalı
yorsunuz... 

Bakınız, ondan sonra millet ne yapmış?.. Durumun farkına varmış, "Muhalefet böyle böyle 
konuşuyor, ben onlara bir ders vereyim" demiş ve 17 yerde belediye başkanlığı«eçimi, 5 yerde 
de milletvekili seçimine benzer şekilde mahallî idare seçimi yapılmış; yani köylüye de durum 
sorulmuş (Para verip de kamuoyu yoklaması yaptırmış değiliz biz yoklama yaptırdık ama, mil
lete giderek yaptırdık) ve bu 5 yerde toplam olarak oyların yüzde 40,3'ünü bize vererek duru
mu ortaya koymuş. Bütün reyler 27 463* tür. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Nereleriymiş bunlar? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Ben size söy

leyeyim: Karaman'da Kazımkarabekir, Aksaray'da Sarıyahşi, Güzelyurt, Akçaören; Pazaryo-
lu, herhalde Erzurum'un olacak. Buralarda yapılan seçimlerdeki oyumuz yüzde 40,3 olmuş; 
köylüsü, kentlisi, hepsi rey kullanmıştır. 

Gelelim şimdi belediye başkan seçimlerine: Belediye Başkanlığı seçimi 17 yerde yapılmış; 
halk 12'sinde "Ben ANAP'ı tercih ettim" demiş, kalan 5 tanesinde de ANAP'ın dışında oy 
kullanmış. Oradaki oy oranlarına baktığımızda, bizim oyumuzun yüzde 33,6 olduğunu görü
yoruz; ikisinin ortalamasını aldığımda yüzde 36 ediyor. Biz.zaten buraya 1987 seçimlerinde 36,3 
oy alarak geldik; şimdi, ülkeyi tekrar seçim sathı mahaline sokacağız, herkes meydan meydan 
dolaşacak, mikrofonları tekrar kapacaklar, ondan sonra, "Şöyleydi, böyleydi, baskın seçimdi, 
karşımızda devlet vardı, buldozerler vatandaşı ezdi, onun için seçimi aldınız" diye tekrar bu
rada söylenecek... Anayasamız gayet açık olarak "5 yılda bir yapılır, bunu da iktidarlar tespit 
eder" demiş. Halen böyledir; hiçbir zaman, hiçbir ülkede, muhalefet istedi diye seçime gidil
mez, ama muhalefetin de, her 15 günde bir, seçimi kaybettikten sonra, "Biz seçim isteriz" diye 
bir görevi yoktur ve "Yeniden koşalım meydanlara, siz düşeceksiniz, bir daha seçim yapın, 
göreceksiniz" demek de yanlıştır. Çünkü bu, 7 defadır böyle olmuş; malumu ilama gerek yok. 
İktidarlar, ülkeyi siyasî ve ekonomik istikrara götürmek mecburiyetindedir; her zaman "seçim 
seçim" diyerek bu atmosfer içinde bir yere varılmaz. 
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ÖNER MİSKÎ (Hatay)— "Her zaman seçim" demeyiz Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Herkes, Ana-

yasanın çizgisinde ve kanunların emrettiği ölçüde bekler; siz de dua edin, sizin de sıranız gde-
cek; "Bizim de sıramız gelir de, şuralarda iktidar olarak konuşuruz" dersiniz. 

Sayın Aykon Doğan, "3346 sayılı Kanunun bazı maddelerini Anayasa Mahkemesi iptal 
etti; siz fonları denetimden kaçırıyorsunuz" dediler. Eskiden sayısını biliyordum; ama, merak 
ettim, yanlış yapmayayım diye tekrar bakayım dedim; biz iktidara geldikten sonra 32 fon çı
karmışız, bunun 23 adedini kanunla kurmuşuz, 9 adedini de Bakanlar Kurulu kararı ile kur
muşuz. "Acaba eskiler ne yapmış?" diye baktığımda; toplam 103 fonun -kanunla olmamak 
şartıyla- kurulduğunu gördüm. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Nispetlerini söyleyin; gend bütçe içindeki nispetini söyleyin. 
ÎBRAHÎM DEMİR (Antalya) — Büyüklükleri önemli. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Biz, kanunla 

fon kurup, denetim yerlerini de gösteriyoruz; Mesela "11 fon Yüksek Denetleme Kurulu tara
fından denetlenir." 8 fon, kendi denetim organı tarafından denetlenir, 4 fon, Bankalar Yeminli 
Murakıbı yoluyla, 3 fon, kurul denetimiyle ve gerisine de Sayıştay denetimi" demişiz ve biz 
denetimden kaçmamışız. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Bu Meclisin denetimi nerede Sayın Bakan? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Anayasa Mah

kemesi bazı maddeleri iptal etmiştir; doğru. Biz ne yaptık? Madem ki Meclis denetimi lazım, 
Hükümet olarak, yasama organının kendi denetimini düzenleyecek bir sistemin teklifini getir
medik ve "Milletvekilleri kendileri düzenlerler" dedik. Nasıl ki ben, özlük haklarıyla ilgili bir 
iş olduğunda; Plan ve Bütçe Komisyonunda "Meclis üyelerinin özlük haklarını düzenlerken 
-yasama organımızdır çünkü- Hükümet görüş serdetmez; takdirlerinize..." diyorum; bu da ay
nıdır. Biz de, "Biz hazırlamayalım, milletvekillerimiz yapsınlar" dedik, Sayın Kemal Akkaya 
oturdu, günlerce çalıştı; teknisyenleri de kullandı ve bir metin hazırladı, yukarıda görüşüldü 
ve buraya indi. Buradan geçtiği zaman, denetim mekanizmasını da oluşturmuş olacağız. "Fon 
fon" deyip, sanki bu fonları biz icat etmişiz ve koymuşuz, bunları da denetimden kaçırıyoruz 
diye bir şey yok. Sebebi?... 103 tane fonun denetimi yok zaten; ne Mecliste vardı, ne de başka 
bir yerde veya Sayıştayda vardı, her fon kendi ita amiri tarafından denetlenir giderdi, iktidarda 
iken bir mesdeye "evet", muhalefete geçildiğinde aynı şeye "hayır" demek, fevkalade yanlış 
olur; o zaman bize "çok standartlı" derler ve çok standartlı olmamız, bizim için fevkalade 
tehlikeli ve yanlış olur. 

ABDULLAH AYKON DOCANtlsparta) — Sayın Bakan bu yıl bugün Meclis deneümi 
var mı yok mu? 

MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Şimdi, "Plan 
ve Bütçe Komisyonunda bütçemiz artırıldı, bütçe disiplini kalmadı" deniyor. Efendim, bütçe, 
öncelikle bir tasarıdır; Hükümet bunu hazırlar Yüce Meclise sunar; Meclisin bir uzman ko
misyonu vardır, Anayasada zikredilmiştir; "Bu komisyonda enine boyuna tartışılır ve katkısıy
la mükemmd hale getirilir" der. Hatta, Komisyonda çalışmalar bittiği zaman katkılarından 
dolayı teşekkür ettim ve "Bizim getirdiğimizden daha iyi bir hale geldi" dedim. Neden? Eğer 
Mecliste bütçe hiç değiştirilemiyorsa, burası bir tasdik merdi mi? Yani, hükümetin her getirdi
ğini burası tasdik mi ediyor?.. Değil; katkısı da olacak, çıkaracak da... Bakın, Gend Kurulda 
bazı şeyler çıkarıldı; "Eyvah, Gend Kurulda çıkarıldı, ben artık bunu onuruma yediremiyo-
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rum, onun için Maliye Bakanı olarak istifa ediyorum" mu demem lazım? Hayır. Komisyonda 
görüşüldü ve bu tenkidi yapan arkadaşımız da gülerek parmak kaldırıyordu; yani, artışları tas
dik ediyordu, şimdi burada "Efendim, siz artırdınız, artınca bütçenin disiplini gitti" diyor... 
Bu olmaz arkadaşlar. Eğer komisyonda arkadaşımız o artışlara ret oyu verseydi, burada "Ben 
bunu reddetmiştim, burada da fikrimi söylüyorum; ama kabul edilir veya edilmez, o ayrı mesele" 
diyebilirdi. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Moğultay ve Sayın Aykon Doğan da vergi yükünden, mahallî 
idarelerin paylarından bahsettiler. Sık sık bu konu istismar edilir ve mahallî idarelere biz eski
sinden çok az vermişiz veya durumunu kötüye götürmüşüz mealinde ifadelerde bulunulur; bu, 
fevkalade yanlıştır. Buradan söylenenler, dışarıda bir yankı uyandırıyor ve herkes inceliyor; böyle 
olunca da saygınlığımızı kaybederiz. En azından, bunları belediye başkanları biliyor, belediye 
encümenindeki arkadaşlarımız biliyor; yönetimdeki arkadaşlarımız biliyor ve onlar da "Artık 
pes, bunu da inkâr ediyorlarsa, sonu ne olur? Bunların güvenirliği yoktur" derler. 

Size şimdi rakamları söylüyorum: 1980 yılı bütçesinde mahallî idarelere 33,3 milyar lira 
verilmiş. 1989 yılında toptan eşya fiyat endeksi 23,9; 24 defa arttı diyelim; bunu 33,3 milyar 
lira ile çarptığınız zaman, 1980 bütçesi, mahallî idarelere bugünkü parayla 79S milyar para ak
tarmış. Halbuki biz, 1989 yılı için mahallî idarelere fiilen 3 trilyon 395 milyar lira veriyoruz; 
bu miktar, enflasyonu ve her şeyi çıkardığımızda, reel anlamda tam 4,5 misli oluyor. Şimdi, 
siz nasıl, "Belediye başkanlarının eli kolu bağlı, zaten bir reklamınızda bir belediye başkanını 
eli kolu bağlı göstermiştiniz" dersiniz?.. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Doğru değil mi? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLt (Devamla) — Ne alakası var? 

Meseleleri resimlerle eğer açıklayabiliyorsak, her yerde resmedelim ve "tşte gördünüz mü, re
simlerle ifade ettik" diyelim... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Demek ki, biz, mahallî idarelere en fazla pay ayıran, mahallî idarelerin yetkilerini artıran 
ve mahallî idarelere şahsiyet kazandıran bir partiyiz. Mahallî idareler, hiç olmazsa şimdi har
cama yapabiliyorlar; hatta öyle harcamalar yaptılar ki, beş-altı senelik istikballerinde alabile
cekleri gelirleri harcayarak, "yatırım yapıyoruz" dediler. 

GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — Onu ANAP'lılar yaptı. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMlRLt (Devamla) — Maaşlarını da 

artırdık, her şeylerini artırdık. Yetkilerini serbest bıraktık; yetkilerini kısıtlamadık, "istiyorsa 
harcasın" diyoruz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — İstanbul Belediye Başkanı 9,5 milyon lira ma
aş alıyormuş. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Evet efendim. 
Sayın milletvekilleri, vergi yükünden bahsedildi ve arkadaşımız, "Alınan vergiler, gayri safi 
millî hâsılanın yüzde 15,5'idir" dedi. OECD'nin, Dünya Bankasının, IMF'nin, iktisatçıların 
veya kimin tarifini alırsanız alın; fon, vergi muadili bir yük değil midir? Vatandaştan tahsil 
edilmiyor mu? Bunu saymayacağım, vergi yaftasını taşıyanı sayacağım" derseniz, o bile yanlış 
olur. 

Ben size rakamları vereyim, zabıtlara geçmiş olsun, vergi yükü yüzde 23'tür. Muhalefetin 
bir kanadı, "Sizin aldığınız vergi yükleri düşmüştür" diyor; ötekiler de, "Çok az aldınız; olur 
mu? OECD ülkelerinin yüzde 50'ye varan rakamları var" diyor. Burada elma ile armutu yine 
mukayese ediyoruz. OECD ülkelerinden verdiğimiz örnekte, o ülkeler insanın millî geliri 
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10 bin dolar, benim millî gelirim bu yılki carî fiyatlarla 1 460 dolardır. Bunun yüzde 50'sini 
(730 dolarını) vergi olarak alacak mıyım?.. Eğer, Sayın SHP'li arkadaşlarımın dediğini yapar
sak, 730 dolarla, bu vatandaşım, bu medeniyetin imkânlarından, nimetlerinden nasıl istifade 
eder? Buzdolabı mı alabilir, çamaşır makinesi mi alabilir, televizyon mu, telefon mu alabilir?.. 
Biz, devletin ihtiyacını giderecek kadar bir vergi alıyoruz; o da, yüzde 23'üdür; gerisini de va
tandaşa bırakıyoruz, tüketsin diye. İleride bizim de, inşallah millî gelirimiz 10 bin, 12 bin do
larlara çıkar; burada oturan değerli milletvekili arkadaşlarımız, o zaman, o yüzde 23'ü yüzde 
25'e, yüzde 30'a çeker ve OECD ortalamalarına eş tutar. 

Arkadaşlarımız, "OECD'deen düşük noktadayız" diyorlar. OECD'nin önüne geçtiğimiz 
bir nokta acaba var mı? 24 tane devlet var, acaba hangi parametrede öndeyim ben?.. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Yani, hepsinde geri kalacağım; ama vergide en öne geçeceğim... Zaten 
böyle bir şey yapsak, önce tenkit sizden gelir; burada "Vatandaşın gırtlağına sarıldınız, vatan
daşın 1 460 dolarlık millî gelirinin yarısını alıyorsunuz, sizde hiç insaf yok mu, sizde merha
met yok mu?" diye tenkit edersiniz. O da, doğrusudur. 

MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — "Az kazanandan az, çok kazanandan çok alın" 
diyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Biz, tabiatıy
la, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alma durumundayız ve bilhassa Gelir Vergisi 
üzerinde bu noktada önemle duruyoruz ve bununla ilgili düzenlemelerimizi de sık sık yapıyo
ruz. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Asgarî ücretlilerin vergi yükü ne kadar Sayın 
Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Elbette ki, otur
muş bir ekonomimiz, kalkınmış bir ekonomimiz olsaydı ve gelişmiş bir ülke olsaydık, biz de 
vergi kanunlarımızı 10 senede bir değiştirirdik; ama şurası bir vakıadır ki, biz 1970'le 1980 ara
sında o enflasyona rağmen, bir tek vergi kanunu çıkaramadık. Peki, vergi kanunu çıkaramaz
sanız ne olur?.. Bütçenizin iki yakasını bir araya getiremezsiniz ve sırasında, vatandaşın, me
murun maaşını ödeyemez duruma girersiniz. 

Tabiatıyla, tenkit etmek kolaydır, doğrudur; tenkit edilsin ama, o tenkitleriniz gerçekse, 
çıkış yollarını da gösterelim ve "Bakın, siz millî hâsıladan vergi oranı olarak yüzde 23 alıyor
sunuz, eğer 40 alırsanız şöyle olur; ama 40'da şöyle alacaksınız" diyelim. Almanın bir yolu 
da var, yordamı da var. "Efendim, bankaların ve holdinglerin kurumlar vergisini düşük tutu
yorsunuz, oradan kaybınız vardır" diyebilirsiniz. Şimdi, bankalara bir bakalım: Ben, bankala
rın faiz gelirlerini, vatandaşın o yüzde 10 olan faiz gelirini yüzde 30'la, 40'la vergilendirsem 
ne olacak?.. Bankadaki faiz oranı fevkalade yükselecek. Çünkü o faiz, bir maliyet unsuru ola
cak, tekrar alıcıya yansıyacak. Biz değil miydik şikâyetçi olan, "Bankalardaki faz i ler çok yük
sek, yatırımlar durma noktasında, bu yüksek faizlerle bir şey yapılmıyor, yatırımcı şöyle olu
yor, böyle oluyor" diyen, tenkit eden biz değil miyiz? Hem bu tenkitleri yapacaksınız, hem 
de "Bankadaki faizlerin vergilendirme oranı düşük" diyeceksiniz... Bunlar, birbirleriyle ta
mamen taban tabana zıt olan, tenakuz teşkil eden ifadeler olur ve fevkalade yanlış olur. Biz, 
reel faizi mudiye, yani tasarruf erbabına verebilmek için o vergi oranını küçük tuttuk. Onu 
büyütmek kolay, en basit şey; ama yankısı, sanayiden, ticaretten ve kredi kullanan bütün tüke
ticiden çıkar. 

Gelelim şimdi, holdinglere: Bu, "Holding, holding" dediğimiz şeyler, zaten sayı olarak 500'ü 

— 341 — 



T.B.M.M. B : 58 26 . 12 . 1989 O : 2 

aşkın değil. Bugün, Kurumlar Vergisi yüzde 46; diyelim ki, bunu 90'a çıkardık. Veya muafiyet
leri kaldırdık; o zaman, biz bu yatırımcı şirketleri doğuya nasıl göndereceğiz? "Doğuya gider
sen şu kadar yatırım indirimi veriyorum, kalkınmada öncelikli yörelere gidersen bu kadar yatı
rım indirimi veriyorum. Dış ödemeler dengesini önemli tutuyoruz; bu da hep pozitif versin, 
artık Osmanlı İmparatorluğundan beri devam eden dış ödemeler problemi bir daha karşımıza 
çıkmasın" diyoruz, ondan sonra da ihracatçıyı teşvik etmeyeceğiz... İhracatçı sermaye şirketi
ni teşvik edeceğim, ona muafiyet sağlayacağım; bu bir siyasî tercihtir ve biz bu tercihimizi ta 
başında ortaya koyduk. Artık, bizim dünya görüşümüz, parti programımız, hükümet progra
mımız, belli, siyasî tercihlerimiz belli; bunun üzerinde münakaşa etmek kör dövüşüne benzer. 
Ben hep bunu söyleyeceğim, siz de aksini söyleyeceksiniz... Onun için, bizim bir yerde buluş
mamız mümkün değil; çünkü, ben tercihimi koymuşum, parti programına yazmışım. Hükü
met programına yazmışım; "Ben, Osmanlı İmparatorluğundan beri devam eden dış ödemeler 
dengesi problemini kaldıracağım" demişim ve 2 yıldır da kaldırmışız; inşallah 1990 yılında da 
öyle olacak. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ondan sonra da, "Ben, Doğu'ya 
gideceğim. Doğu'daki yatırımları teşvik edeceğim" demişim; tabiî az çok, neyse; ama ben o 
istikamette tedbir almışım; bu istikamete giden, o iadelerden istifade edecek demektir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hangi yatırım Doğuya gitti; lütfen söyler misiniz Sayın Bakan? 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLl (Devamla) — Bir başka ten

kit; "Efendim, siz adaletsiz olarak KDV'yi alıyorsunuz, tüketicinin sırtına yüklüyorsunuz" dendi. 
Bir defa, herkes şunu kabul eder ki; Katma Değer Vergisi, herkesin kattığı değer oranında bir 
vergilendirme prensibi, son tüketicide de, kendisinde kalan bir vergi ve en modern vergi olarak 
düşünülür. Şimdi, bütün dünya bunu "modern vergi" diye tanımlarken, biz kalkıp da, "Bu, 
ilkel bir vergidir" desek, ne olur? Bize sadece gülerler. "Bunlar, hâlâ nerede kalmış? "Bunlar, 
bu tarafta kalmış, hâlâ KDV'ye ilkel vergi diyorlar" derler. Olmaz; yanlış olur, saygınlığımızı 
yitiririz. KDV, modern bir vergidir. Ortak Pazar ülkelerinde KDV'den, toplam vergi gelirleri 
içinde elde ettikleri pay, yüzde 30; yani, toplam gelir vergisinin içindeki pay yüzde 30'dur. Biz
de de yüzde 27-28'dir. İnşallah, biz de Ortak Pazar seviyelerine çıkacağız. Ben, hiçbir zaman 
şu iddiada bulunmuyorum; "Ortak Pazarın önüne geçeceğiz" demiyorum; yakalayalım Ortak 
Pazarı, geçmekten vazgeçelim ve inşallah onu da yakalayacağız. Biz, dar gelirliyi sıkıntıya sok
mamak için de, temel tüketim maddelerini asgarî düzeyde vergilendirdik. Kirayı asgarî düzey
de vergilendirdik; dolayısıyla, dar gelirlinin büyük harcama kalemlerini asgarî oranda tuttuk 
ve bu, çok tüketenden çok vergi almayı da içeriyor, kendiliğinden bir adaleti de sağlıyor. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Ülkede satmadığınız şey kalmadı. Memlekette para yok; ne
reye gitti bu, anlatsanıza? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLl (Devamla) — Sayın Moğul-
tay ve Sayın Tahir Köse, hatta Sayın Aykon Doğan da, tenkitlerinde bir taraftan, "Vergi yükü
nü artırın" diğer taraftan da, "Efendim, memur ve ücretlilerden alınan vergiler çok yüksek" 
dediler. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Vergiyi, kaçırandan alacaksın. 
MALİYE * 1ÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLl (Devamla) — Yani, ya o doğru 

ya bu doğru... bcıi, kendi fikirlerinde hangisinin doğru olduğunu bilmediğim için, «ki tarafı 
da değerlendirerek size arz ediyorum. 

GÜRCAN ERSlN (Kırklareli) — Siz, zenginden borç alı yorsunuz, vergi almıyorsunuz; 
bu nasıl iş anlamadık? 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Biz, asgarî üc-
' retten vergi alıyoruz; asgarî ücret de, bir ücretlinin daha işe başlar başlamaz aldığı ücrettir. 

Bu insan gençtir; biliyorsunuz, bizde 15 yaşından sonrası iş pazarına girmiş addediliyor; biz 
de, genç bir evladımız, çocuğumuz için, "Bunun da 225 bin lira bir asgarî ücreti var, bundan 
da vergi alalım" diyoruz, ama tekrar iade ediyoruz; dönüp tümünü iade ediyoruz. Yani, 225 
bin lira görünüyor; 41 bin lira Gelir Vergisi veriyor, Konut Edindirme Fonuna katkıda bulunu
yor. Tasarrufu Teşvik Fonuna katkıda bulunuyor; ama, dönüp biz tekrar veriyoruz. Nasıl veri
yoruz?.. Bir defa, o kesinti bankasına yatıyor; para kendisinin, nemasıyla birlikte alacaktır. 
Genç bir çocuk, daha yeni işe başlamış; bankada bir tasarrufu olsun, hayata doğru dürüst bağ
lanabilsin ve bunu nemasıyla birlikte alsın istiyoruz. Nemasıyla birlikte aldığını farz etmiyo
rum; yatırılan parayı koyuyorum, vergi iadesini koyuyorum ve 225 bin liranın üstünde oluyor: 
Yani, aslında, üzerine para almaktadır, ama, Gelir Vergisi olarak ödüyor görünüyor. Biz, bir 
taraftan alıyor, bir taraftan veriyoruz. 

Bakın, biz, ücretlilerden, aşağı yukarı -takriben söylüyorum; çünkü, aralık ayı henüz 
çıkmadı- 5,4 trilyon lira Gelir Vergisi alıyoruz; (ücretlilerden; memur artı işçi, çalışan) dönüp, 
1.7 trilyonunu vergi iadeleriyle iade ediyoruz. Demek ki, bizim vergi yükümüz, öyle, ifade edil
diği gibi, büyük değil. 

Bakın, bir mukayese yapalım: "Milat 1980'de başlıyor" denmişti, çünkü, arkadaşlarımı
zın işine öyle geliyor; onlar, miladı 1980'e çekiyorlar; halbuki, biz 1983'te doğduk parti ola
rak. 1980'den evvel ücretlilerin vergi yükü toplamda yüzde 65; şu anda zımni görünen yüzde 
55, vergi iadeleriyle bir kısmını iade ettiğimiz için yüzde 44'e düşüyor. Şimdi, sosyal adaletçi 
biz miyiz; yoksa, o iddiada bulunan arkadaşların partisi mi? (ANAP sıralarından alkışlar) Biz 
sosyal adaletçiyiz. Biz, partimizin programına da koymuşuz, demişiz ki: "Az kazanandan az 
alacağız, muhtaca da vereceğiz." Hatta, fonu ondan dolayı kurduk. Bu Sosyal Yardımlaşma 
Fonunu niye kurduk?.. Acz içinde olan veyahut da çalışamayacak durumda, güçten düşmüş 
olan insanımıza yardım etmek için kurduk ve böylelikle sosyal adaletçiliğimizi ispat ettik; yüz
de 65'ten aldık 44'e getirdik. Hangi dönemde bu yapılabilmiş?.. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sayın Bakan, bizi solladınız. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Cumhuriyet 

tarihinde hiçbirisi yapmamış. CHP de iktidara geçmiş yapamamış, AP'de iktidar olmuş, o da 
yapamamış. Yani, birisi yapsa da birisi yapmasa, derim ki, biri yaptı, öteki de yapacaktı da 
olmadı... ikisi de yapamamış; ama ben yapmışım. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Bu millet niye aç? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Önün için, ten

kit ederken biraz insaflı olmak lazım. Bu rakamlar yalan söylemez. 
Yalnız, bizim hesap uzmanlarımız akıllı insanlardır; -Sayın Aykon Doğan da hesap uzma

nı idi- rakamları güzel konuşturmasını bilirler. Arkadaşım, "2'yi yan yana koy 22" diyor, hal
buki 2x2 = 4'tür; ama, 2 ile 2'yi yan yana koyarsan 22 olur. Tabiî, öyle çarpık bir rakam ifade 
ederseniz, enflasyon da çarpılır, vergi yükü de çarpılır, adaletsizlik de çarpılır, her şey çarpılır. 
(SHP ve DYP sıralarından "ANAP da çarpılır" sesleri) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Yüzde 21'le iktidarda duran ANAP da çarpılır. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Demek ki, bu

rada tenkitleri yaparken, "Bizden sonraki çıkar, bize, bu rakamlar böyle böyledir, doğrusu bu
dur der" diye düşünmek lazım. Yoksa, "Ben söyledim indim, zabıtlara da geçti, ondan 
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sonrası beni ilgilendirmez. Nasıl olsa kimse de okumuyor; ama ben söyledim ya" demek yan
lış olur; çünkü, bu zabıtları okuyan, bizden mesaj alan insanlar var. Ben, o mesuliyet içinde, 
o mesuliyetin idraki içinde buradan konuşuyorum. Çünkü, biliyorum ki, "Maliye Bakanı şun
ları şunları söylemiştir" denecektir; insanımız bize o gözle bakacaktır, "Maliye Bakanı söyle
miştir; o halde, doğrudur" diyecektir; ama, birisi gelip tersini söylerse, bizim çıkıp buradan 
mutlaka onu tekrar etmemiz gerekiyor; o da, fevkalade yanlış bir kısır döngü yaratıyor. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Bakan, grupta ayrı, burada ayrı konuşu
yorsun. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Sayın Aykon 
Doğan, bir gazetedeki haberle ilgili bir şey anlattı. Şunu söyleyeyim; bir defa, grupta gazeteci 
yoktu. 

İkincisi; ben grupta, "Eğer sizin düşündüğünüz artışları yaparsak, eğer bazı arkadaşları
mın yapmak istediği artışları yaparsak, açık bu kadar olur" dedim. Siz, şimdi orasını atın, 
"Efendim bakın, siz, açık 17 trilyon demiştiniz" deyin... Olur mu hiç? Benim bazı arkadaşla
rım -ki hüsnüniyetle yapmışlardır- "Şunları şunları yapalım" demişlerdir; "O önergeyi biz, 
kuvveden fiile çıkarırsak böyle olur" dedim, tşte, şimdi buradan tçkzip etmiş oldum. Sayın 
Aykon Doğan da, herhalde beni, bütün gazetelerde çıkan haberlerin arkasından her gün ko
şan, gazeteleri tekzip eden birisi olarak göremez. Benim işim var, gücüm var, bu kadar da ga
zetemiz var; ben her gün gazete takip edip, şuna tekzip, buna tekzip, ona tekzip yazamam ki... 
Nasıl olsa, bunun tutanağı var, nasıl olsa bir yerde kaydı var; elbette ki, gerçek bir gün, gün 
gibi, güneş gibi ışıldar. 

Şimdi, arkadaşımız diyor ki; "Yüzde 54 enflasyon hedefiniz var, (Ben onu düzelteyim, 
enflasyon değil deflatör yüzde 54) yüzde 68,7'lik vergi hedefini nasıl gerçekleştirirsiniz?" De
min biraz üzerinde durdum; biz, reel anlamda vergi toplayabileceğiz. Niye?.. "Vergi tabanını 
genişletiyoruz" dedim. Yeni bir vergi getirmiyoruz, vergi oranlarını artırmıyoruz, düşürüyo
ruz; buna rağmen, vergi tabanı genişleyecek ve insanımız, kendisini daha az vergilendirdikçe 
"E, bundan sonra artık vergi de kaçırılmaz, bunu biz bihakkın devlete verelim" diyecek. Bu
nun neticesini aldık; işte bakın, 1989 yılında, yüzde 81'e ulaşıyor vergi gelirlerindeki artış. Hal
buki, bütçede yüzde 70 öngörülmüştür; gerçekleşme, öngörülenin çok üstündedir. Bu bütçede 
vergi tahsilatı yüzde 68,7 olarak görülüyorsa, hedefimiz onun üzerine çıkmaktır. Bunun için 
ne yaptık? Bakın, çok modern sistemler getirdik, önce, bir Vergi tstihbarat Arşivi kurduk, mü
kelleflerin bütün bilgilerini orada topluyoruz ve mükellef biliyor ki, kendi uhdesinde bulunan 
bilgilerin bir kısmı devlette var. Sonra, "Bana öyle muafiyetler tanıdılar ki, bu muafiyetlere 
rağmen Vergi kaçırmam doğru olmaz; hem Allah'tan korkarım, hem kuldan utanırım" diye 
düşünecektir ve vergi kaçırmayacaktır; çünkü, vergi dilimlerini düşürüyoruz, tşte, vergi dilimi
ni 6 milyondan 8 milyona çıkarıyoruz; işte, vergi oranını yüzde 25'ten yüzde 24'e, düşürüyo
ruz, gelecek sene yüzde 23'e düşüreceğiz. Bu şekilde getirdiğimiz bir vergi paketimiz var. Biz, 
vergi yükünü azaltacağız; ama, vergi tabanını genişleteceğiz. Bunun üzerinde duruyorum; çünkü, 
ben inanıyorum ki, vergi tabanı genişledikçe, insanımız daha çok vergi veçir duruma girecektir. 

Bakın, modern müesseselerden bir tanesi de, Yeminli Mali Müşavirlik müessesesidir. Bu 
konuda ilk kanun teklifi 1933 yılında verilmiş; fakat, o tarihten beri hiçbir hükümet kanunlaş-
tıramamıştır. Hatta, bizim partimiz de bu konuda teklif vermiş; fakat, hukukçularla maliyeci
ler birbirine girmiş ve kanunlaştırılamamıştı. Ben, "Maliyecilerle hukukçular arasında bir 
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diyalog kopukluğu var, bunu grupta açıklayabilirsek, meseleyi halledebiliriz" diye düşündüm. 
Ben kendimi maliyeci ve hukukçu değilim zannediyordum; sonra maliyeci olduğumu anladım; 
konuyu ortaya getirdik, hukukçularla maliyecileri anlaştırdık ve kanunu çıkardık. Bu müesse
se, mükellefle devlet arasındaki ihtilafları minimuma indirecektir ve 1990 yılının 1 Ocak tari
hinden itibaren işler duruma gelecektir. Vatandaşımız bilgilerini muhasebecisine, müşavirine 
veya yeminli malî müşavirine verir, tasdik ettirir ve artık kendisinin devlete münasebeti, ihtilaf 
münasebeti asgariye iner, minimum olur. Bu şekilde, vergi kaybı, vergi ziyaı da minimuma ine
cektir. Onun için, "Bu müessese modern bir müessesedir, biz getirebildik ve mutlaka vergi ta
banının genişletilmesinde ve verginin tahsilat randımanının artırılmasında büyük rol 
oynayacaktır" diyorum. Ben, bundan eminim. 

Tabiatıyla, gönül isterdi ki, kürsüye çıkan arkadaşlarımız, hele maliye kökenli arkadaşla
rımız, bu müesseseyi biraz övsünler, bize teşekkürde bulunsunlar, "Ülkemize böyle bir mües
sese, yeminli malî müşavirlik müessesesi kazandırılmıştır; hayırlı, uğurlu olsun" desinler; ama, 
nedense bundan bahsedemediler. 

Tabiatıyla, en kolay şey tenkittir. Değerli arkadaşlarım, biraz evvel size, AP döneminde 
Mecliste olanları okudum; hem de gazeteden falan okumadım, zabıtlar var önümde, zabıtlar
dan okudum, iktidarken bir şey söyleriz, ondan sonra muhalefete düştüğümüzde bunun tam 
tersini söylersek, bu yanlış olur; çünkü, bunlar ayan beyan ortaya çıkabiliyor, birisi araştırıp 
ortaya çıkarabiliyor. Ben isterim ki, muhalefet mensubu sayın arkadaşlarımız burada tenkitle
rini ölçülü yapsınlar; çünkü, bakarsınız 2000'li yılların ötesinde muhalefet partilerinden birisi 
iktidar oluverir, dediklerinin tam tersini yapmak mecburiyetinde kalırlar. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sayın Bakan, ilk seçimde iktidar olacağız. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Onun için, bu

rada lütfen dikkatli olalım, bundan sonraki zabıtlarda hiç olmazsa tenakuza düşmeyecek laf
lan biz bulabilelim. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün, gelir bütçesini bağlayacağız. Gelir bütçesiyle il
gili bütçe kanununa koyduğumuz birçok maddeler var, bunları da oylayacağız; realitede bu 
akşam bütçeyi bağlıyoruz. Değerli katkılarınızla bu bir noktaya gelmiştir; elbette ki, Genel Ku
rulumuz olsun, Plan ve Bütçe Komisyonu olsun, birçok yetkilerle donatılmıştır, bu bütçenin 
bazı sarf kalemlerini, bazı gelir kalemlerini düzeltir, değiştirir, kaldırır. Bunlar yapılmıştır; bu 
hizmetleri için bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki, her iki tarafta da 
bu lür yapılan hizmetler halisane olmuştur, bütçeyi daha mükemmel hale getirmek için yapıl
mıştır, çalışılmıştır; kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki oylayacağımız maddeler 
de, hep alışılagelmiş olan maddelerdir. Ben şahsen, bu maddelerin asgariye indirilmesi tarafta
rıyım, ama gelin görün ki, mevzuatta birçok düzenlemeler, ayıklamalar yapmalıyız ki, ondan 
sonra bütçe kanununun (B) cetveline koyacağımız yazılar, paragraflar, cümleler azalmış olsun. 

Bu bütçe vesilesiyle, bütçeyi hazırlamada çalışan arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür 
ediyorum. Tekraren, Genel Kurulda olsun, Plan ve Bütçe Komisyonunda olsun, değerli katkı
larınız için, muhalefet, iktidar, bütün arkadaşlarımız bir çaba göstermiştir; onlara da teşekkür 
ediyorum. 

Bütçemizin, evveliyetle milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılar 
sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçenin lehinde, şahsı adına, Sayın Sait Ekinci; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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SAÎT EKİNCİ (Burdur) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1990 malî yılı bütçesinin 
gelir bütçesiyle ilgili kısmı hakkında görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 
Hepinizi saygı ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, 1990 yılı bütçesinin finansmanı için, konsolide bütçe gelirlerinin 
toplam 53 trilyon 860 milyar liraya ulaşması beklenmektedir. Bu hedef, uygulanan ekonomik 
politika, öngörülen ekonomik büyüme, ithalat büyüklüğü, vergi sistemimizin gelir elastikiyeti 
ve yıl içinde alınacak idarî tedbirlerle yürürlükteki vergi mevzuatı göz önünde bulundurularak 
tahmin edilmiştir. 

Konsolide bütçe gelir tahminleri içinde, vergi gelirleri 43 trilyon 650 milyar, vergi dışı nor
mal gelirler 7 trilyon 100 milyar, özel gelirler ve fonlar 2 trilyon 635 milyar, katma bütçe gelir
leri 475 milyar lira olarak yer almaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüleceği üzere, konsolide bütçe gelirleri içinde, vergi 
gelirleri, ağırlığı oluşturmaktadır. Bunun anlamı, bütçenin sağlıklı kaynaklarla finansmanının 
Hükümetimizce öngörülmesidir. Malumunuz olduğu üzere, İktidarımız döneminde yapılan ka
nunî düzenlemeler ve alınan idarî tedbirler sonucu, vergi gelirleri tahsilatında sağlanan önemli 
artışlar, vergi yükü gelişmesinde de kendini göstermektedir. 1984 yılında 12.9 olan bu oran, 
1988 yılında 14.2 olmuştur. 1989 yılında ise bu oranın yüzde 15 olacağı tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan, mahallî idareler vergi ve payları, fonların vergiye bağlı gelirleri ve parafis-
kal gelirler de dikkate alındığında, bu yükün 1984 yılında yüzde 17,3 iken, 1988 yılında yüzde 
23,3'e ulaştığı görülmektedir. 

Diğer taraftan, alınan önlemlerin sonuçları vergi esnekliğini de etkilemiştir; 1984 yılında 
0,4 olan bu oranın, 1989 yılında 1,1 olacağı hesaplanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vergi gelirlerinde meydana gelen artışların bir diğer 
özelliği de, enflasyonun üzerinde gerçekleşmesidir. Diğer bir ifadeyle, vergi gelirlerinde reel ar
tışlar meydana gelmiştir; 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk vergi idaresinin daha etkin, verimli ve süratli 
bir yapıya kavuşturularak güçlendirilmesi için, kalkınma planlarında hedeflendiği şekilde ça
lışmalara devam edilmekte ve Türk vergi idaresinin otomasyonuyla ilgili uygulamalar büyük 
bir hızla sürdürülmektedir. Bugün itibariyle otomasyon uygulanan 74 vergi dairesinin bulun
duğu 10 ilin toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 78'dir. 1990 yılında bilgisayarlı vergi dai
relerinin sayılarının arttırılması temel hedeflerinden biri olmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; huzurlarınızda şu hususu açıkça ifade etmek istiyo
rum ki; Türk Gelir İdaresi en verimli şekilde çalışan bir idaredir. Diğer bir ifadeyle, devlet ge
lirlerini, savurganlığa meydan vermeden en ucuz maliyetle toplamaya gayret sarfetmektedir. 
Misal olarak; vergi toplama maliyeti yıllara göre Gelir İdaresi tarafından tahsil edilen vergi ge
lirleri, Gelirler Genel Müdürlüğünün bütçe harcamaları kıyaslamalı olarak verilecek olursa; 
1986 yılında harcama olarak yüzde 1,3, 1987 yılında 1,5, 1988 yılında 1,5, 1989 yılında sonuç 
olarak tahmini 1,2, 1990 yılında hedef, tahmini 1,3 olarak düşünülmektedir. 

Görüleceği üzere, Gelirler Genel Müdürlüğü, her 100 liralık vergiyi, yaklaşık 120 kuruş 
ile 150 kuruş arasında değişen bir maliyetle toplamaktadır. OECD ülkeleri arasında, en düşük 
maliyetle vergileri toplayan ülke Türkiye'dir. Türkiye dışında en düşük maliyetle vergi toplayan 
ülke ise Japonya'dır. Japonya'nın vergi toplama maliyeti yüzde 2,5 civarındadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vergi gelirlerindeki artışın, sadece tahakkuk artışı 
olmadığı da bir gerçektir; tahsilatta da son yıllarda ciddî başarılar elde edilmiştir. Misal ola
rak; 1983 yılında yüzde 81,1 olan tahsilat oranı, 1984 yılında yüzde 81,8; 1986 yılında yüzde 
88; 1987 yılında yüzde 89,6; 1988 yılında da yüzde 90,7'ye ulaşmıştır. Görüldüğü gibi, tahsilat 
oranı 5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde, yüzde 80'lerden yüzde 90'lara (yani, 10 puan) yüksel
miştir. Bu da, tahakkuk eden verginin toplanmasındaki başarıyı göstermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1990 malî yılı gelir bütçesi, geıçekçi ve samimîdir. 
Gelir bütçesiyle öngörülen hedef, geçmiş yıllarda olduğu gibi, gerçekleşecektir. Gelir bütçesi
nin gerçekleşmesi, genelde 1990 malî yılı bütçesinin gerçekliliğini ve samimiyetini gösterir, 

Samimi inancım odur ki, 1990 yılında gelir idaresi daha etkin, verimli ve süratli bir yapıya 
kavuşturulacak; mükellef-idare ilişkileri daha da olumlu düzeye ulaşacaktır. Çünkü, hizmet 
içi eğitime verilen öneme paralel olarak, mükellef-idare ilişkilerinin daha sağlıklı yürütüldüğü 
görülmektedir. 

Bir örnek vermek gerekirse; 1985 yılında hizmet içi eğitime tabi tutulan memur sayısı 7 617 
iken, bu oran 1987'de22 616'ya ulaşmıştır. Görülüyor ki, eğitime verilen önem, vergi toplama
da idareyi çağdaş kılmakta ve daha akılcı olmaya itmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, 1990 yılı gelir bütçesinin Yü
ce Heyetinizin tasvibine mazhar olacağını umar, bütçemizin, memleketimize ve milletimize ha
yırlı olmasını temenni eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Aleyhinde, Sayın Vedat Altun; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 1990 yılı gelir büt
çesinin aleyhinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Görüşlerimi aktarmadan önce, Yüce 
Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime, Sayın Bakanımızın, benden önce Grubumuz adına ko
nuşma yapan arkadaşların konuşmalarını eleştiren bir sözcüğü ile başlamak istiyorum; aynı 
zamanda diğer muhalefet partisi olan Doğru Yol'un sözcüsüne de bu eleştiri yöneltilmiştir. Sa
yın Bakan, "Değerli arkadaşlar, değerli sözcüler, gelir politikalarından öte, genel politikalar 
üzerine konuşmalarını inşa ettiler" diyor. Tabiî ki, kamu harcamalarının karşılanması bakı
mından, gelirin ve verginin önemli bir etken olduğu açık; ancak, geliri ve vergiyi yükselten, 
geliştiren önemli etken de, ülkede uygulanan makro politikaların doğruluğu veya yanlışlığıdır. 
Bu bakımdan, Sayın Bakanımın bu sözünü anlamakta zorluk çekiyorum. 

Sayın Bakan, konuşmasının bir yerinde de, "Gelir bütçesi, geçen yıla oranla yüzde 70 ora
nında artışı öngörüyor" dediler. 1989 yılı bütçesi için de aynı orana yakın bir artış oranını ön
görüyordu; muhalefet sözcüleri o zaman "Bu hedefi nasıl yakalayacaksınız?" demişlerdi. Ge
çen yıl gelir bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Partisinin görüşlerini sunanlardan biri 
de bendim; bu sözcükleri ben sarf etmiştim ve ilaveten de, "1989 yılı için öngördüğünüz enf
lasyon oranının üstünde bir rakam gerçekleşecek, yaklaşık iki katına varan bir rakam gerçekle
şecek; ancak, bu şekilde tutturabilirsiniz. 1989 yılı, enflasyon yılı olacaktır" demiştim ve nite
kim 1989 yılı sonuna geldik, 1989 yılı içinde, bizim söylediğimiz politikalar doğrulandı; Ana
vatan İktidarının ülkede uyguladığı yanlış malî ve ekonomik politikalar, ülkedeki enflasyon 
oranını yüzde 70'Ierin üzerine çıkardı. 

Şimdi yine söylüyorum değerli arkadaşlar, bu kürsüden Türk halkına da ilan ediyorum; 
1990 yılı bütçesinde; enflasyon hedefi itibariyle adını değişik bir şekilde tanımlayabiliriz, 
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yüzde 42'ler civarında enflasyon hedefi öngörülmüş, gelir bütçesinde de yüzde 70'i kucakla
yan bir artış öngörülüyor. 1990 yılı içinde de, ne kadar vergi yasaları getirirseniz getirin, vergi 
yasalarını ne kadar değiştirirseniz değiştirin; eğer iktidarda kalırsanız, 1990 yılında, ülkedeki 
enflasyon oranını yüzde 80'den aşağıya kapatmazsınız; bunu ilan ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri; 1983 yılında iktidara geldiğinizde, ülkedeki yüzde 
20'lik üst gelir grubunun millî gelirden aldığı pay yüzde 40 iken; yanlış vergilendirme, yanlış 
para politikası, yanlış fiyat politikası, yatırım politikasındaki tutarsızlık, enflasyonist politika
lar, ülkede uyguladığınız taban fiyat politikaları gibi etkenler bir araya geldiği zaman; 1988 
yılı sonu rakamlarını biliyorum, bu payı yüzde 65'lere çıkardınız. Yani, yoksul halk kesimle
rinden, "Mutlu azınlık" dediğimiz üst gelir gruplarına yüzde 20'leri aşan bir payı transfer et
tiniz; yoksullar daha yoksullaştı, zenginler devleşti. Çok üzülüyorum tabiî ki; Türkiye halkı 
adına üzülüyorum, sizler adına üzülüyorum, demokrasimiz adına üzülüyorum. 

Bu uyguladığınız ekonomik politikalardan en çok rahatsız olan bölge de benim bölgem-
dir; Kars'tır, Ağrı'dır, Van'dır, Erzurum'dur; Güneydoğudur. Benim bölgemin (Kars'ın) millî 
gelirden aldığı pay 300 dolara düşmüştür; Türkiye ortalamasının üçte birinden daha azdır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Onun için Kars'ı 50 milyara satıyorlar. 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım yerinden söz atarak ifade ediyor; onun 

için, Milliyet Gazetesi, 50 milyar lira bulunması halinde Karsımızın toptan alınabileceğine iliş
kin kamuoyuna duyuruda bulundu. Ben, Kars'ın satılacağına inanmıyorum; ama, Kars'ın bo
şalacağı bir vakıa. Her gün onlarca aile göç ediyor, her gün yüzlerce insan, iş aramak için mem
leketi terk edip, başka yerlere gidiyor. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) — Sa
yın Başkan, 50 milyar olayı nedir? Anlaşılmadı. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Milliyet Gazetesinin yakın bir geçmişte bir yayını vardı; 
göç sebebiyle, ekonomik sıkıntılar sebebiyle, Kars'taki gayrimenkullerin -ev ve dükkânların-
tamamının 50 milyar lirayla alınabileceği ifade ediliyordu. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKlLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) — Mil
liyet Gazetesi haberi... 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Evet. Ben, Milliyet Gazetesine buradan teşekkür etmek 
istiyorum. 

Kars'ın sıkıntılarını, Doğu Anadolu'nun sıkıntılarını çeşitli vesilelerle arz etmeye çalıştık; 
biraz abartılı da olsa, bu kadar net bir biçimde Türkiye'nin gündemine taşımaya gücümüz yet
memişti. Genelde doğunun, özelde Kars'ın sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmiş olma
sından ötürü, Milliyet Gazetesine ve çalışanlarına buradan teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1950'li yıllarda Kars'ın nüfusu 1 milyon civarındaydı. Doğurganlık 
oranı ülke ortalamasının çok üstündedir; ama, 1990'h yıllara geldiğimizde, uygar insanların 
bulunduğu o güzelim Kars'ın nüfusu 750 bin civarına düşmüştür. Bu, bugüne kadar uygula
nan olumsuz politikalar, taban fiyat politikaları ve buna benzer sıkıntıların sonucudur. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sorunlarına ilgi duyan ve onunla ödevlendiritmiş Sa
yın Bakanım İnan da buradalar; Hükümet, bir gün Kars'ın bu sorunlarına ilgi duyarsa; ben 
buradan ilan ediyorum, Kars'ın tek geçim kaynağı ve varlığı hayvancılıktır; hayvancılık piya
sasında uyguladığınız taban fiyat politikaları çok yanlıştır; Karslı üretici bugün etin net kilosu
nu kombinaya 3 500 liraya veriyor; ama, bugün normal piyasada et fiyatları 10 bin liralarla 
ifade ediliyor. Piyasa koşullarına uygun, Kars köylüsünü destekleyici bir fiyat politikası, Doğu 
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Anadolu hayvancılığını destekleyen bir fiyat politikası uygulanmak gerekir diye düşünüyorum. 
YASAR YILMAZ (Ankara) — Hormonlu et ithal edildi. 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Hormonlu et ithal etmek suretiyle, geçmişteki belediye baş

kanlarınız, Türkiye hayvancılığına çok ağır darbeler vurmuştur. Köpek maması yapılan etleri 
ithal etmek suretiyle halka satmışlardır ve hayvancılık piyasasına büyük darbe vurmuşlardır. 
Bundan da vazgeçilsin. 

BAŞKAN — Sayın Altun, süreniz dolmak üzeredir. 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Süt fabrikamızın. 
NİZAMETTÎN ÖZDOĞAN (Elazığ) — Heyecanlanma. 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Çok heyecanlıyım; Kars'la, Doğu Anadolu Bölgesiyle ilgi

li konuşuyorum. Bunlar realite sayın milletvekilim; sizin yardımlarınızı diliyorum. 
Süt fabrikamız vardı; Taciroğlu Firmasına (Peysan A.Ş.'ye) satıldı. 130 işçimiz vardı, şu 

anda 30 işçiyle vaziyeti idare ediyor. Sanıyorum ki, imalattan ziyade, oradaki bir kısım teşvik
lerden istifade etmek amacıyla bu fabrikayı sayın Peysan yetkilileri satın aldılar; o olanaklar
dan istifade etmeyi düşünüyorlar. Kars'ta, benim köylümün ürettiği süt, Asil Nadir'in ürettiği, 
paketlediği sudan ucuza gidiyor. Karslılar, sütlerinin de, hiç olmazsa Asil Nadir'in suyuna eş
değer bir fiyat bulması için politika izlemenizi diliyorlar. 

Şeker fabrikası yapımı için on yıl önce arsaları kamulaştırıldı; binaları, inşaatları başladı 
ama, halen bugün ciddî bir aşamaya gelmedi. Geçen yıl komisyonda Şeker Fabrikaları Genel 
Müdürüne sorduğumda, rantabl olmadığı sebebiyle yapılmayacağını ifade etti. Kendisine şunu 
ifade etmiştim; "Her yatırım başlangıcında rantabl olmayabilir; ama, özendirici bir kısım ön
lemlerle fevkalade rantabl hale getirilebilir" demiştim. Bunu siz de biliyorsunuz; Hükümete 
de arz ediyorum, şeker fabrikası derhal yapılmalıdır. 

1950'Ii yıllara kadar Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında sınır kapıları vardı; Posof Türk-
gözü Kapısı vardı, Çıldır Kenarbel Kapısı vardı, Kızılçakmak, şu anda "Doğu Kapı" dediği
miz kapı vardı. Bu kapıların hiç olmazsa, bir sınır ticareti olmasa bile, bu kapıların turistik 
amaçlı bir biçimde de olsa açılması, Kars'ın sıkıntılarına belirli ölçüde çözüm getirecektir. 

Çiftçi borçlarının ertelenmesine ilişkin bir yasa teklifi vermiştim; Sayın Hükümet duyarlı 
davrandı, ondan bir süre sonra, benim yasa teklifime benzer bir biçimde, çiftçi borçlarını erte
ledi. Anadolu'da, özellikle Doğu Anadolu'da çiftçilere kredilendirme mart ayında oluyor; onun 
vadesi geldiği için ödenmesi de, bir dahaki mart ayında oluyor. Yani, 1990 yılı Mart ayında 
ödenmesi gereken kredinin, bu seneki kuraklık sebebiyle, ertelenmesine ilişkin bir öneriydi; 
ancak, bu bölgelerde çok yoğun kuraklık ve sıkıntı olmasına rağmen, bu çiftçi borçlarının er
telenmesinde olumsuzluklar vardır; düzeltilmesini diliyorum. 

Bölge müdürlükleri yeniden Kars'a gönderilmelidir ve esnafa, özendirici önlemler sunul
malıdır. Kalkınmada öncelikli yörelerde Devlet Planlama ve Hükümetin birlikte çalışmaları 
sonucu bir kısım özendirici teşvikler, politikalar uygulanmaktadır; ancak, bugüne kadar ciddî 
yatırımlar gitmemiş, elde var olan yatırımları; Kars Süt Fabrikası gibi, İğdır Sümerbank Bez 
Fabrikası gibi fabrikaları elden geçirmiştir; bunları da rantabl bir biçimde işletmemektedirler, 
başka politikalar doğrultusunda kullanmaktadırlar. Hatta, bugüne kadar uygulanan politika
lar bu bölge insanını yoksullaştırmıştır; hiç olmazsa bundan sonra bu yöre insanlarına bir ver
gi muafiyeti ve buna benzer önlemler getirilmek suretiyle haklan iade edilmelidir. Kalkınmada 
birinci derecede öncelikli 13 ilimiz var, bunlar; Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, 
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Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van'dır ve bu illerimizin 1988 yılı 
sonu itibariyle ödedikleri vergi 167 milyar lira. Bu bölgenin insanından, esnafından vergi bile 
alınmayabilir; yani, Asil Nadir'in ithalatındaki bir fon indirimini yapmazsınız, bu 167 milyar 
lirayı oradan karşılamış olursunuz ve böylece kaybınız da olmaz. Bu ve buna benzer önlemler 
almak suretiyle, bu bölgenin insanları özendirilebilir; böylece, yıllardan beri, savaşların ve iş
gallerin göç ettiremediği bu yöre insanları kendi yurtlarında kalırlar. 

Ülke hayvancılığı, bütün politikalardan ayrı olarak görüşülüp, ciddî önlemlerle donatıl
malıdır. tstatistikî rakamlara bakıldığında, ülkemizin hayvancılık sektöründe gözle görülür bir 
iyileşm enin olmadığı ve buna karşın, hayvan sayısında da nicel olarak azalmanın olduğu görü
lecektir ve bu da, ileride bu sektörde görülecek tehlikenin sinyalleridir. 

Kars'ın ve Doğu Anadolu'nun sıkıntıları sadece bunlar değildir; Bir diğer sıkıntısı da, sı
kıntıların yaratılmasına bir diğer etken de, 24 Ocak kararlarıdır. 24 Ocak kararlarının hayata 
geçirilmesi konusunda ANAP'Ia Doğru Yol Partisi zaman zaman kavga ediyorlar; ama ortak
tırlar. Yani, 24 Ocak kararlarının hayata geçirilmesinde ortaktırlar; bu sıkıntılarda her ikisinin 
de ortak sorumluluğu vardır. 

Son zamanlarda bir siyaset adamı, Kars'ın bu yoksulluğunu ve fukaralığını istismar et
mek suretiyle siyaset yapmak istiyor; kaybettiği prestijini yeniden kazanmak istiyor. Bir za
manlar Kars halkına hakaret edercesine, "Kars Kalesine kızıl bayrak çektiler" diyen ve Kars'
taki hayvancılık sektörüne alıcı piyasasının oluşmasını sağlayan tüccarın gelmesini engelleyen 
bu siyaset adamının (Daha sonra, tabiî Kars Kalesine kızıl bayrağın çekilmesi gibi bir olayın 
olmadığı, devlet arşivleri esas alınmak, belge olarak gösterilmek suretiyle başka hükümetler 
tarafından açıklandı, ilan edildi) Kars halkından özür dilemesi gerektiğini söylüyorum; "Aksi 
halde, Kars'ın adını ağzına almaya hakkı yoktur" diyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Evet, Kars konusu, ayrıca bir gündem dışı konuşma konusu olabilirdi. 
Konuşmalar bölümü bitmiştir. 
Şimdi, soru sormak isteyenleri tespit ediyoruz: 
Sayın Hasan Zengin, Sayın Genç, Sayın Çakıröğlu ve Sayın Okçuoğlu. 
Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımızın isim tespiti işlemi tamamlanmıştır. 
Sayın Hasan Zengin burada mı?.. Burada. 
Sorunuzu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aracılığınız ile aşağıdaki sorularıma Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı 

olarak cevap verilmesini arz ederim. 

26.12.1989 
Hasan Zengin 

Manisa 
1. — 28.4.1989 tarihli 20152 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 89/14016 karar sayısı ile 

Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğünün ekli 1989 yılı sulama vesaire tarife ücreti ilan edilmiştir. 
1989 yılının, 52 yılın en kurak yılı olduğu bilinmektedir. 

Devletin kurmuş olduğu tesislerle hububat, pamuk, bakliyat, şeker pancarı, ayçiçeği, in
cir, haşhaş, çeltik, susam, mısır, bağ, zeytinlik; her çeşit meyve ve sebze bahçesi vesaire tarim 
alanları sulamaya alınmıştır. Yağışın normal olduğu yıllarda yazın 4-5 defa veya yeterince 
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su verildiği halde, 1989 yılında çok yerde yetersiz iki sefer su verilebilmiştir. 
Pamuk tohumlarının bozuk olması, beyaz sinek ve pamuklarda çiftçinin "kanser hastalığı" 

dediği dalların kahverengi olması nedeniyle, verim yüzde 50'ye yakın düşmüştür. 
Üretimde maliyet girdileri çok artmış olduğu için, satışlar da maliyetin altında olduğun

dan, -üreticinin elinde mahsulün tüccara geçtikten sonraki fiyat artışları ayrı olay- çiftçi mağ
dur olmuştur. 

a- 1989 yılı sulama su paraları 1990 yılı Ocak-Nisan aylarından istenmektedir. Paranın 
affedilmesi yerinde bir istektir. Bu hususta ne düşünmektesiniz? 

b- Vilayetlere göre ve sulanan tarım ürününe göre bu ödenecek para miktarı ne kadardır? 
c- Sulama parası almaktan vazgeçildiğinde "büyük-küçük" çiftçi ayırımı yapmayı düşü

nüyor musunuz? 
2- Yüzde 4 stopaj vergisinin kaldırılması ile kazanç sağlamayan tarım ürününden para al

mama gibi bir adalet sağlanmış olacaktır. Stopajı kaldırmayı düşünüyor musunuz? 
3- 1989 yılında kaç adet fon, hangi gaye ile faaliyet gösterdi; isimleri nelerdir? 
a- Her fonda biriken para miktarı nedir? 
b- Bu paralar nerelere sarf edilmiştir? 
c- Fonlarda kalan para miktarları nelerdir? 
d- Fonların faaliyetleri kim tarafından, nasıl denetlenmiştir? 
BAŞKAN — Sayın Zengin, yazılı sorularına yazılı cevap istedikleri için, Sayın Bakan ce

vapları kendilerine yazılı olarak vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Köse. 
MEHMET TAHÎR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 1989 bütçe kanun.tasarısında 8 tril

yon 850 milyar lira Gelir Vergisi tahsil edileceği öngörülmüştü. Sayın Maliye ve Gümrük Baka
nının sunuş konuşmasında ve gelir bütçesi rakamında 1,5 trilyon lira Gelir Vergisi artışı olaca
ğını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu, 1,5 trilyon liralık Gelir Vergisi artışı, ücretlilere kaynak olarak 
gösterilmektedir. 

Sorum şu: Bu 1,5 trilyon lira Gelir Vergisi artışının ne kadarı ücretlilerin ücretlerindeki 
1989 yılının ortasında sağlanan yüksek gelir artışından, ne kadarı ticarî kazançlardan sağlana
caktır? 

1,5 trilyon liralık Gelir Vergisi artışının ücretliden kesilen kısmının ücretliye kaynak gibi 
gösterilmesi doğru mudur? 

Son sorum: (Bunu konuşmamın içinde de sormuş ve Maliye ve Gümrük Bakanına teşek
kür etmiştim) Bu hazırlanmakta olan yahut düşünülen şüf'a hakkı kanununun gündeme geti
rilmesini düşünüyor musunuz, yoksa daha önce söylendiği şekliyle kalacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, sözlü cevap verebilecek misiniz? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Evet efendim. 
Sayın Başkan, Sayın Köse'nin ifade ettiği rakamlardan -takriben söyleyeceğim, çünkü takdir 

edersiniz, henüz aralık ayı hesapları çıkmadı- aşağı yukarı 1,3 trilyon lirası normal kazançlar
dan elde edilen Gelir Vergisi, 200 milyarı da sağlanan memur artışlarından elde edilecek ilave 
Gelir Vergisi şeklinde düşünülüyor. Bu, tabiî normal olarak toleransları haiz. 

Şüf'a hakkı konusunu da yasallaştırmak istiyoruz. 
BAŞKAN — Cevap verilmiştir. 
Buyurun Sayın Genç. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, iki soru soracağım. 
Birincisi; 198S yılında bazı hayalî ihracatçı firmalara teminat alınmadan avanslar veril

mişti ve verilen bu avanslar milyarlarca lirayı aşmaktadır. Bu suretle, teminat aranmaksızın 
kendilerine avans verilen firmalar hangileridir? 

Diğer yandan, bugüne kadar yapılan incelemelerin bir çoğunda bunların tahsil edilemedi
ği ortaya çıkmıştır. Bu avansların ne kadarı tahsil edilmemiştir? Birinci sorum bu efendim. 

tkinci sorum: Şu anda Danıştay Başkanı olan arkadaş 192S doğumludur. 20.8.1955 yılın
da aldığı bir kararla yaş tashihi yaptırarak 1927 doğumlu olduğunu karara bağlatmıştır. An
cak, yaş tashihine ilişkin mahkeme kararlarının hemen otomatikman nüfus idarelerine bildi
rilmesi gerekirken, bugüne kadar nüfus idaresine bildirilmemiş ve her nedense, bu sene, bu 
Sayın Başkan iki sene daha Danıştay Başkanlığı yapmak için, Emekli Sandığına bu yaş tashi
hine ilişkin mahkeme kararını ibraz etmiş ve yaşının küçültülmesini istemiştir. 

Bizim aldığımız bilgilere ve basında çıkan haberlere göre, Emekli Sandığı Kanununun 105 
inci maddesinin ilgili fıkrasındaki ''Memuriyete başladıktan sonra yapılan yaş tashihleri 
geçersizdir" açık hükmü gereğince, Emekli Sandığı bu kişiye böyle bir cevap vermek istemiş; 
ancak, "Maliye Bakanı, Emekli Sandığına bu konuda tazyikte bulunmuştur" denilmektedir 
ve bu söylentiler vardır. 

Şimdi sormak istiyorum: Bu söylentiler, bu haberler doğru mudur? Eğer doğru değilse, 
Danıştay Başkanının bu müracaatı şimdi hangi aşamadadır? Zira, bu arkadaşın ocak ayı için
de emekli olma durumu vardır ve bu işin karara bağlanması gerekmektedir. Bu konuda Sayın 
Maliye Bakanı bilgi versin efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLl (Manisa) — Sayın Başkan, 

sorulan suallerin her ikisi de hukukî meselelerdir. Benim, arkadaşlarıma danışmam lazım; o 
nedenle yazılı cevap vereceğim efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — tkinci sorum hukukî değil efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çakıroğlu, buyurun. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, Sayın Maliye Bakanından iki so

rum vardır. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, biraz yaklaşır mısınız? Duyamıyoruz efendim. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Soruya muhatap olacak Sayın Bakan ve Başkan

lık duysun yeter; onların duyması mühim değil. 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, bütün üyelerin duyması çok mühim, siz lütfen, duyulacak 

şekilde konuşun efendim. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Çay üreticisinin, üretici alacağı olarak 160 milya

rın üstünde bir alacağı var. Üretici, her aybaşında kesmiş olduğu ürünün parasını alırdı. Bu 
160 milyarı, acaba Sayın Maliye Bakanımız ne zaman ödeyecektir? Kendileri, bölge halkının 
durumunu çok iyi biliyorlar; 1990'a girdiğimiz şu günlerde kendileri vatandaşlara bu konuda 
bir müjde verecekler midir? 

ikinci sorum: Tütün üretimi yapan üretici, ürettiği tütününün bir kısmını tüccara satmak
tadır. Üretici, tüccardan parasını alamadığı zaman büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmak
tadır. Sayın Maliye Bakanımız, tütün bölgesinin bir milletvekili olarak bu konuları iyi bildik-

— 352 — 



T.B.M.M. B : 58 26 . 12 . 1989 O : 2 

lerinden, tütün alımı yapan tüccarlar için, konuşmaları sırasında: "Eğer, üreticinin parasını 
zamanında ödemezseniz, seneye size tütün alımını, satımını yaptırmam" dedi. Aynı şekilde, 
Karadeniz Bölgesinde çay üreten özel sektör fabrikaları da, aldıkları çay mahsulünün parasını 
18 ay içerisinde ödemektedirler. Yukarıda, tütünle ilgili Sayın Bakanın söylediği gibi, bu özel 
sektör çay fabrikalarının da, aldıkları çayın parasını, Çay-Kur gibi, belli bir sürede ödeseler 
olmaz mı? 

Bu konularda Sayın Bakan ne düşünmektedirler? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Sayın Başkan, 

Çay-Kur tarafından yaş çay yaprağı alınmıştır ve genelde bunun parası on-ondört ay arasında 
ödenmiştir. Biz, şu anda çay üreticisine 140 milyar lira borçluyuz ve yarından itibaren bir para 
dağıtımı olacak; tahmin ediyorum 25 milyar yarından itibaren dağıtılacak, önümüzdeki ayın 
hemen başlarında bir 25 milyar daha dağıtılacak; süratle ödemeye çalışıyoruz. Geçen sene oni-
ki ayda tamamlandı, bu yıl, daha oniki aya varmadan, inşallah tamamlayabileceğiz. 

Tütündeki mevzuat, çaydaki mevzuata benzemiyor efendim. Onun için, tütünde kullana
bildiğimiz zecrî tedbirleri, çay üretimini yapan fabrikalara da aynı biçimde uygulayamadık; ama, 
tabiatıyla yaş çay yaprağının alımında, köylümüzün zarar görmemesi ve parasını zamanında 
alması uğrunda gayret sarf edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Okçuoğlu, buyurun. 
HÜSNÜ OKÇUOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, benim iki sorum olacak. Sayın Ba

kandan öğrenmek istediğim, birinci sorum: 1989 Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, millî 
gelirin bölüşümüyle ilgili yapılan ikinci dönem tahminlerinde, toplum kesitlerinin 5 bölüme 
ayrıldığı ve bu 5 bölüme göre de gelir bölüşümüyle ilgili tespitler yapıldığı saptanmıştır. Buna 
göre, 1 inci gruba giren toplumun yüzde 20'sinin aylık gelirinin 21 dolar olduğu, 2 nci gruba 
giren toplumun yüzde 20'sinin aylık gelirinin 36 dolar olduğu, 3 üncü gruba giren toplumun 
yüzde 20'sinin aylık gelirinin 67 dolar olduğu, 4 üncü gruba girenin aylık gelirinin 108 dolar 
olduğu ve 5 inci gruba girenin de 283 dolar olduğu tespit edilmiştir. Yine, dünya normlarına 
göre, her ülkenin kendisine göre bir yoksulluk sınırı vardır ve bu rakamlardan ortaya çıkan 
verilere göre de, halkımızın yüzde 70'i yoksulluk sınırının altındadır. Doğru mudur? 

İkinci sorum: 1990 yılı bütçesine göre, millî gelir 150 trilyonun üzerindedir. Konsolide bütçeye 
oranladığımız zaman, yüzde 43'lük bir yük çıkıyor. Dünyanın hangi ülkesinde, hangi halk yüzde 
43 vergi verebiliyor? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Burada, tabiî, 

Devlet İstatistik Enstitüsü, Sayın Okçuoğlu'nun da dediği gibi, tahmin yapmıştır. Her tahmin
de hatalar, sapmalar, yanılmalar olabilir. Zaten, bütün sıkıntı da oradan geliyor. Yani, sanki 
bir tahmin yapılınca, doğru çıkacakmış gibi; üstelik, işimize geldiği zaman "Bu tahmin 
doğrudur" diyoruz, işimize gelmediği zaman da, "Bakın siz tahmin de yapamıyorsunuz" de
niliyor. 
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Öncelikle şunu söyleyeyim: Tabiî, şu verilen rakamlarla gittiğinizde, aşağı yukarı Türki
ye'de ortalama millî gelir 1 000 dolar olmuş oluyor. Neye göre yapıldığına bir bakmamız la
zım; yani, bunun aslını ve bazını bilmemiz lazım. Ben, kendilerine bununla ilgili bilgileri akta
racağım, 

İkincisi; vergi yükünü ben gayet net açıkladım zannederim; galiba kendileri yoklardı. As
gari ücretle çalışandan biz vergi almıyoruz. Kâğıt üzerinde alıyoruz; ama çeşitli mekanizma
larla iade ediyoruz ve artı oluyor. Yani, sigorta primini dahi karşılayan bir artı ödeme yapılı
yor. Dolayısıyla, "Burada yüzde 43 vergi yükü vardır, onun için bu kesimler eziliyor" demek 
yanlış olur. Toplam vergi gelirlerinde de yüzde 44 gibi çok düşük bir orana gelmiştir ücretlile
rin ödediği vergilerin payı. Halbuki, eskiden bu yüzde 65 idi; yani, bizim çok süratle ücretliye 
vergi yükünde bir yardımımız olmuştur ve hafifletmişizdir. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HÜSNÜ OKÇUOĞLU (İstanbul) — Yanlış anlaşılmış efendim, ben "ücretliler" deme

dim, "Tüm kamu kesiminin yüzde 43'ü vergi yükü altındadır" dedim; yani, millî geliri ben 
konsolide bütçeye böldüm. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — O zaman, yan
lış bölmüşsünüz efendim; yüzde 23'tür. 

BAŞKAN — Yüzde 23'müş efendim. 
Muhterem arkadaşlar, gelir bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
2. — 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) (S. 

Sayısı: (281) (1) 
BAŞKAN — Gelir bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, 2 nci maddeyi ve bağlı cetvelin bölümlerini okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

(53 385 000 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 
BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum: 

Gelir Türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 43 650 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 7 100 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Fonlar 2 635 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 53 385 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 281 S. Sayılı Basmayazı 12.12.1989 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Sayın milletvekilleri, 2 nci maddeyi, kabul edilen bu cetvellerle beraber oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 3 üncü maddeye geçmeden önce, bir hususu arz etmek istiyorum : 
Bundan sonra okuyup, oylayacağımız maddeler aşağı yukarı 3,5 saat kadar sürmektedir. 

Divan Kâtibi arkadaşımızın oturduğu yerden okumasını oylarınıza sunacağım : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denge 
MADDE 3. — ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark net borçlan

ma hâsılatı ile karşılanacaktır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 
MADDE 4. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürüt

mek amacıyla ödeneklerin dağıtım ve kullanımını, gelir ve giderlere ilişkin kanun, yönetmelik 
ve kararnamelerin uygulamalarını düzenlemek üzere, gerekli önlemleri almaya, standartları tes
pite ve sınırlamaları koymaya, 

b) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardımları ile karşılanan ve katma bütçeli ida
re durumunda bulunmayan özel kanunlarla kurulmuş kamu kuruluşlarının hizmet programla
rını yılı içinde düzenlemeye ve bunlar için harcamalar ve istihdam esasları yönünden, gerekli 
standartları tespite ve sınırlamaları koymaya, 

c) Fonlarla ilgili tahakkuklardan ödenmemiş olması nedeniyle emanete alınmış miktar
ları gelir kaydetmeye, 

d) Genel bütçeli dairelerle, katma bütçeli idarelerin Türkiye Elektrik Kurumu ile büyük-
şehir belediyelerinin elektrik, su ve havagazı işletmelerine olan borçlarının ödenmesine ilişkin 
esas ve usulleri tespite, gerektiğinde adı geçen idarelere yapılacak ödemeleri gerçekleştirmek 
maksadıyla, ilgili kuruluşun borç tertibine ya da bu amaçla yeniden açılacak tertibe aktarma
da bulunmaya, 

Yetkilidir. 
Maliye ve Gümrük Bakanı bu maddede yazılı alacakların tahsili ve Belediyelere ödenme

sini gerçekleştirmek üzere ilgili daire ve İdarelerin bütçesinde bu maksatla yer alan ödenekler
den yeterli miktarda kesinti yaparak Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine aktarmada bulu
nabilir. 

Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner sermayeli kuruluşlar ve Kamu iktisadî 
Teşebbüsleri hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
ödenek Dağıtım ve Kullanımı 
MADDE 5. — a) Bütçe kanunlarına ekli (A) cetvellerindeki ödenekler, Maliye ve Güm

rük Bakanlığınca belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır. 
Bu oranlar üzerinde harcama yapılamaz. 

, İdareler bütçelerinde'yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranlan 
dahilinde Kalkınma Planı ve Yıllık Programda öngörülen hedefleri ve hizmet önceliklerini göz-
önünde bulundurarak, tasarruf anlayışı içinde, kullanmakla yükümlüdürler. 

b) Bütçe Kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerin (1) ve (2) ödenek türü 
altında yer alan personel giderleri ödeneği, siyasî partilere Devlet yardımı ödeneği ile Hazine 
yardımı almayan katma bütçeli idareler ödenekleri hariç olmak üzere °/o 7'sine kadar olan kıs
mını, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin (930.08.3.309.900) "Yedek Ödenek" tertibine, 
% 5'ine kadar olan kısmını ise yine bu Bakanlık bütçesinde açılacak "930.08.3.301 Devlet Me
murları Kanunu ile diğer kanunlar ve yönetmeliklerin gerektirdiği giderler ile toplu iş sözleş
melerinin gerektirdiği ek giderler karşılığı" tertibine eklenmek üzere kesmeye Bakanlar Kurulu, 

Kesilen bu miktarları Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine eklemeye ve 
bu işlemler sonucu doğacak Hazine Yardımı fazlalarını iptale Maliye ve Gümrük Bakanı, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1990 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin (b) fıkrası

nın aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
Onur Kumbaracıbaşı Mehmet Moğultay 

Kocaeli İstanbul 
Erol Ağagil Hasan Fehmi Güneş 

Ankara İstanbul 
Fuat Erçetin Hasan Zengin 

Edirne Manisa 
Mehmet Çakıroğlu 

Trabzon 
"b) Bütçe Kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerin (1) ve (2) ödenek türü 

altında yer alan personel giderleri ödeneği, siyasî partilere Devlet yardımı ödeneği ile Hazine 
yardımı almayan katma bütçeli idareler ödenekleri hariç olmak üzere yüzde 7'sine kadar olan 
kısmını, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin (930.08.3.309.900) "yedek ödenek" tertibi
ne, yüzde 12'sine kadar olan kısmını ise yine bu Bakanlık bütçesinde açılacak "930.08.3.301 
Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunlar ve yönetmeliklerin gerektirdiği giderler ile toplu 
iş sözleşmelerinin gerektirdiği ek giderler karşılığı" tertibine eklenmek üzere kesmeye Bakan
lar Kurulu, 

Kesilen bu miktarları Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine eklemeye ve 
bu İşlemler sonucu doğacak Hazine Yardımı fazlalarını iptale Maliye ve Gümrük Bakanı, 

Yetkilidir." 
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Gerekçe : Teklif edilen önerge ile, devlet memurlarının durumlarının iyileştirilmesi amaç
lanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLt (Manisa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet katılmamıştır. 
Komisyon katılamamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 

edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Ayrıntılı Harcama Planları 
MADDE 6. — 1990 malî yılında, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, 

döner sermayeli kuruluşlar, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, belediyeler, 
belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar, 
fonlar, ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığınca tespit edilecek esaslar ve sürelerde, 

a) Gelir tahminlerini, 
b) Gider tahminlerini, 
c) Malî tabloları, 
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını, 
ilgili mercilere vermek zorundadırlar. 
Maliye ve Gümrük Bakanı madde kapsamına giren idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumlar

dan, her türlü malî işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını almaya; bu belge ve 
hesap durumları ile borçlanma ve borç ödeme imkânları üzerinde inceleme yaptırmaya, prog
ramlarına uygun harcama yapmayan ve ilgili kanunların öngördüğü yükümlülükleri yerine ge
tirmeyen, bilgi, belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumla
rın bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğer imkânlarını durdurmaya, bütçe ödenekleri ile diğer 
imkânları en etkin şekilde kullanmak üzere gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gereğinde 
ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Gerektiğinde Kullanılabilecek ödenekler 
MADDE 7. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde yer alan ve gerektiğinde kullanı

labilecek ödeneklere ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir. 
a) Personel Giderleri ödeneği : 
Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kullanılan ödeme emirlerine dayanılarak yapılan hesap

lamalar sonucunda, bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde; ilgili 
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mevzuatının gerektirdiği harcamalar için 100 — Personel giderleri ile yolluk karşılığı verilen 
tazminatlar, sürekli görev yollukları, yurt dışında görevli öğretmen aylıkları, muhtar ödenek
leri ile ilgili tertiplere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-301-900) tertibİndeki 
ödenekten aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşların yukarıda 
sayılan ödenek ihtiyaçları için, yalnız bu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere bağlı oldukları büt
çenin ilgili transfer tertibine aktarma yapılabilir. 

b) Yatırımları hızlandırma ödeneği : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-303-900) tertibİndeki ödenekten; 
1990 Malî Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyon ve izlenmesine İlişkin Kararna

me hükümlerine uyularak, 1990 yılı yatırım programının uygulama durumuna göre gerektiğin
de öncelikli sektörlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara 
göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere 
ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında kullanılmak üzere söz konusu projelere iliş
kin mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin 
kamu iktisadî, teşebbüsleri ile ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

c) Olağanüstü hal ödeneği : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-311-900) tertibİndeki ödenekten, 13.5.1971 

tarih ve 1402 sayılı Kanuna 15.5.1973 tarih ve 1728 sayılı Kanunla eklenen fıkra gereğince, her 
türlü giderleri karşılamak üzere Başbakanlık Bütçesinde açılacak tertibe, 25.10.1983 tarih ve 
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun öngördüğü giderleri karşılamak üzere de İçişleri Ba
kanlığı Bütçesinde açılacak tertibe aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

d) Kur farklarını karşılama ödeneği : 
Yurt dışında kuruluşu olan Genel Bütçeye dahil dairelerin (3) ödenek türünde olup, 610, 

620 ve 710 ayrıntı kodlarına gider kaydedilecekler hariç, (1) ve (3) ödenek türü altındaki tertip
lerde yer alan ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması gereken ödenekleriy
le, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacakları 
ödemelere dönük ödeneklerin yabancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 31 Aralık 1989 tari
hindeki kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-302-900) tertibİndeki ödeneği ilgili kuruluşların hizmet prog
ramlarında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

e) Yedek ödenek : 
Maliye ve Gümrük Bakanı; 
1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-309-900) tertibİndeki ödenekten büt

çelerin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine aktar
ma yapmaya, 

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

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

DPT Etüt ve Proje ödenekleri 
MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin : 

a) (111-01-2-001-300) tertibindeki ödenekten, bir kısmını Devlet Planlama Teşkilatınca ge
rekli görülen hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yaptırılması amacıyla, bütçelerin 
ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaçlarla il özel idarelerine, iktisadî devlet teşekkülleri
ne ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

b) (111-01-3-141-900) tertibinde yer alan ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin prog
ram ve projeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili harcama kalemlerine aktarmaya, Mali
ye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına yapılacak ödemeler 
de bu tertipten karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

Yatırım Harcamaları 
MADDE 9. — a) Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerle, 

T.B.M.M.'nce verilen ve kanunlaşan ödeneklerle kabul edilmiş projeler dışında herhangi bir 
projeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuvvetler Bütçesinin programlarında (1) 
ödenek türü içinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyle, NATO enf-
rastrüktürün gerektirdiği inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile RE - MO prog
ramı içerisinde yer alan alım ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilatı vizesine bağlı olmayıp, 
yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

b) Yatırım Programında bir proje numarası ile ödenekleri toplu olarak verilmiş, alt har
cama kalemleri itibariyle tadad edilmemiş olan ve çeşitli işleri ihtiva eden projelerden Yatırım 
Programına göre Devlet Planlama Teşkilatının onayını gerektirmeyenler ile makine - teçhizat, 
idame - yenileme ve büyük onarım gibi harcama konuları; Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar, 
Kamu iktisadî Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları ile Döner Sermayeli Kuruluşlar tarafından 
31 Ocak 1990 tarihine kadar kuruluşun bağlı olduğu Bakanın onayı ile detaylı bir programa 
bağlanacak, Genel ve Katma Bütçeli ve Döner Sermayeli Kuruluşlarca Devlet Planlama Teşki
latı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve 
Bağlı Ortaklıklarınca Devlet Planlama Teşkilatına gönderilecektir. Kuruluşlar proje tavanı de-

" ğişmemek üzere projenin alt kalemleri arasında aktarma yapmaya Devlet Planlama Teşkilatı
na bilgi vermek kaydıyla yetkilidir. 

c) Yıllık Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerden Devlet Planla
ma Teşkilatının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile il özel idarelerince valinin yetki ve 
sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili har
camalarda kullanılmak üzere, hizmetin ait olduğu il özel idaresine ödenir. Mahallî hizmet nite
liği taşıyan işler, bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde program ve proje safhasında da vali
nin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir. 
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d) Emniyet Genel Müdürlüğü, yeniden teşkilatlanması ile ilgili Kanunî düzenleme yapı
lıncaya kadar, yılı programına dahil yatırımların gerçekleştirilmesi ile ilgili işlemlerden gerekli 
gördüklerini Bayındırlık ve İskân Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, bizzat yap
maya yetkilidir. 

e) Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler için 
"1990 Yılı Programının Uygulanması* Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" da yer alan 
usullere uyulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Vergi Bağışıklığı 
MADDE 10. — a) 1990 Malî Yılı içinde; Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko

mutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan hampetrol ile (27.10) tarife pozisyonun
da yer alana karayakıt ve madenî yağların, (38.19.29) tarife pozisyonuna giren yalnız petrol 
istihsalinde kullanılan kimyevî müstahzarlar ile (34.02.38.19) yalnız makine yağı istihsalinde 
kullanılan katkı maddeleri (additifler) dış alım ve bunların yurt içinde üretilenlerinin teslimi, 
gümrük vergisi, belediye hissesi, ithalde alınan damga resmi, ulaştırma altyapıları resmi ve akar
yakıt tüketim vergisi ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idare ve beleyidelere ait her tür
lü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerinden (Katma Değer Vergisi hariç) müstesnadır. 

b) (27.10) gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî yağlar Millî Savunma 
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teş
kilatı ihtiyaçları için adı geçen.kuruluşlara veya onların gerek göstermesi üzerine akaryakıt ik
malini yapan müesseselere (a) fıkrasındaki istisna esasları çerçevesinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komu
tanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihtiyaçları için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan 
hampetrolden elde edilen ürünlerin bunlara tahsis olunmayan kısmı yukarıdaki istisnadan fay
dalanamaz. 

c) Türk Silahlı Kuvvetleri savunma hizmetlerinin yürütülmesi için yurt dışından alınma
sı zorunlu bulunan savaş, silah, araç, makine ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış ve yapı
lacak dışalımları her türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerine (Katma Değer Vergisi 
hariç) tabi değildir. 

d) Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yurt dışın
dan satın alınacak silah, makine, jeneratör, telsiz, radar ve muhabere cihazları, televizyon ve 
sistemlerine ait cihazların, ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça levazımatı, 1990 Malî 
Yılı içinde gümrük vergisi ve resimlerden bağışık olarak ithal edilir. 

e) Bu Kanunda yen alan hükümlerde çeşitli mallar için gümrük tarifelerindeki eşya tas
nif nomanklatürü esas alınarak belirtilmiş bulunan tarife pozisyon numaraları yerine, aynı mallar 
için "Armonize sistem nomanklatUründe" yer alan tarife pozisyonu numaralarını tatbike ve 
bu konudaki düzenlemeleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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11 inci maddeyi okutuyorum : 
Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı 
MADDE 11. — a) Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye 

ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili katma 
bütçenin (B) cetveline göre yazılan miktarlardan, bu amaca göre fazla olduğu tespit edilen kı
sımlar, malî yıl sonunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile mutabakat kurulmak suretiyle 
ilgili idarelere ödenmeyerek Maliye ve Gümrük Bakanınca iptal edilir. 

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

b) Hazine yardımı alan katma bütçeli idarelerde, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun değişik 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilama bağlı borçlar tertiplerinde 
yılı içinde gerçekleştirilecek ödenek artışları, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca Hazine yardımı 
ile ilişkilendirilerek yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
Resmî Taşıtlara Ait Hükümler 
MADDE 12. — 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların edinilmesi, kullanıl

ması ve elden çıkarılması hususlarında tasarruflu bir bütçe politikası uygulanmasına yardımcı 
olmak üzere; 

a) Taşıt Kanunu kapsamına giren kuruluşlarla bunlara bağlı fonlar her ne suretle olursa 
olsun taşıt edinebilmek için mevzuatın gerektirdiği diğer işlemler yanında ayrıca, bağlı veya 
ilgili bulunulan Bakanın teklifi ve Maliye ve Gümrük Bakanının görüşü üzerine Başbakanlık
tan önceden izin alacaklardır. 

b) Başbakanlık, taşıt edinilmesi, kullanılması ve elden çıkarılması konularında her türlü dü
zenlemeleri yapmaya, tedbirleri almaya ve ilgili kuruluşları bu amaçla görevlendirmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Kamer Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamuya ait taşıtların 

kullanılması ilkeleri 237 sayılı Taşıt Kanununda belirtilmiştir; ancak, bu kanuna aykırı şekilde 
taşıt kullanılmasının bir yıla kadar hapis cezasını gerektirdiği de yine bu kanunda vurgulan
masına rağmen, maalesef, her çeşit devlet kuruluşlarında bu kanunun azamî derecede ihlal 
edildiği görülmektedir. 

Daha önce Genel Kurulda bu konuda vermiş olduğumuz bir Meclis soruşturması açılma
sına dair önergemizde, özellikle ANAP'tan bakan olup da istifa ettirilen birtakım eski millet
vekillerinin de devlete ait 20'nin üzerinde arabayı hâlâ kullandıklarını saptadık. Maalesef, o 
zaman Sayın başbakan çıktı, buradan Yüce Meclise yalan beyanda bulundu ve dedi ki, "Biz 
bunları 237 sayılı Taşıt Kanununa göre vermiyoruz, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre 
veriyoruz." 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Söylediğin lafa dikkat et; "Yalan be
yanda bulundu" deme. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Halbuki, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa baktık, bu 
konuda en ufak bir hüküm yok. Bu, tamamen saptırmaydı, Yüce Meclisi yanıltmaydı. 

Şimdi, buraya getiriyoruz, birtakım kanunlar koyuyoruz ve "Tamam, devlete ait taşıtlar 
tasarruflu kullanılacak, tasarrufa riayet edilecek" diyoruz; ama maalesef, sizin içinizde, ba
kanlıktan düşen milletvekillerinden iki tane mercedes marka arabayı kullanan arkadaş var. 
(ANAP sıralarından, "Yalan, yalan" sesleri) Efendim, Çimentoya ait iki tane mercedes kulla
nan, Sayın Vehbi Dinçerler, ben buradan söyledim. (ANAP sıralarından, "Yalan, yalan" ses
leri) Eskiden, bakanlık görevi yokken. (ANAP sıralarından, "Ne alakası var?" sesleri) Niye 
pireleniyorsunuz ki? Durun bakalım, Bakanınız çıksın, bana burada cevap versin, eğer kullan
mıyorsa söylesin. 

Şimdi, Sayın Bakandan soruyorum : 
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1. özellikle, bakanlıktan düştükten sonra devlete ait taşıtı kullanan kaç tane milletvekili 
vardır? 

2. Bunlar için ne kadarlık akaryakıt harcanmıştır ve tamirat yapılmıştır? 
Sayın Bakanın yazılı olarak bu sorularıma cevap vermesini istiyorum; çünkü, Taşıt Kanu

nuna göre bunların bu arkadaşlardan tahsili için mahkemeye de başvuracağım. 
Sayın milletvekilleri, diğer bir konu da şudur : Sabahleyin milletvekili lojmanlarının önünde 

belerkpn bir bakıyoruz ki, birtakım arabalar geliyor ve öğrencileri alıp götürüyor. Evvela, ka
nunlara kendimiz riayet edelim. Devletin tasurruf ilkesini eğer benimsiyorsak, devlet her eylem 
ve işleminde tasarrufa riayetkar olacaksa, evvea bizlerin, devletin üst kuruluşlarının bu tasar
rufa riayet etmesi lazımdır. Pazarların önüne gidiyorsunuz, devlete ait arabalar pazarların önünde 
bekliyor. Emekli birtakım generallere devletin arabaları tahsis ediliyor, bunun gerekçesi nere
de, hukukî dayanağı nerede? Hükümetin bunu açıklamasını istiyorum. Bugün, emekli gene
rallerin birçoğunun altına devlete ait araba verilmiş ve kullanılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, israf had safhaya gelmiştir, özellikle bürokraside şube müdürüne 
kadar, özel araba kullanılmaktadır. Bunları lütfen önleyiniz, lüks araba kullanılmasını önleyi-
niz. Bakın kanuna, burada yetki veriyoruz başbakana, "Her türlü tedbiri alır" diyoruz; maa
lesef, hiçbir tedbir alınmıyor. Devletin arabaları, hurdahaş olacak şekilde kötü kullanılıyor, 
keyfi kullanılıyor, milyarlara varan masraflar yapılıyor. Burada da yetki istiyorlar. Bu yetkiyi 
istiyorsanız, ya iyi kullanın veyahut da bu yetkiyi istemenize gerek yok. 

Ben demin sorduğum soruya özellikle cevap almak istiyorum. Bu konuda özellikle, devle
tin kaybı çok büyüktür büyük rakamlara varıyor arkadaşlar. Hepimiz tasarrufa riayet edece
ğiz; ama herkes bir taraftan bir tekme vurup, ekonomik yönden batırıyor. Devlete ait taşıtların 
kullanılması buna örnektir. Devlet taşıtlarını öyle merhametsizce kullanan insanlar var ki, ya
ni 150-200 liralık bir alışveriş için, 5-6 bir liralık masraf yaptıran insanlar var. Devleti bu kadar 
hor kullanan insanları da engelleyelim. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Bakan cevap verecek misiniz efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, 

devlette 50 bin civarında vasıta vardır, bunları azamî tasarruf içinde kullanıyoruz. Sayın ko
nuşmacının ifade ettiği konu bir soru önergesi vasıtasıyla burada tartışılmış ve kendilerine ce
vap verilmişti. Cevabı aynen tekrar etmem için, ancak, onu bulup yazılı olarak vermem lazım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
PTT ve Hastane Ücretleri 
MADDE 13. — a) PTT işletmesi Genel Müdürlüğünce genel bütçeye dahil dairelerle kat

ma bütçeli idarelere ifa edilen posta, telgraf ve telefon hizmetleri karşılığında alınacak ücretler 
(telefon konuşma bedelleri ile teleks ücretleri hariç) bu idarelerden normal tarifenin °7o 60'ı 
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nispetinde hesaplanarak tahsil edilir. Cumhurbaşkanlığı Dairesi telefonlarının onaltı adedi için 
herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmez. 

b) Devlet Memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin 
(bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, dö
ner sermayeli kuruluşlara ait tedavi kurumlarında yapılan tedavilerine ait ücretler, Sağlık Ba
kanlığının görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek miktarlar ve esaslar 
çerçevesinde ödenir. Bu hüküm Kamu tktisadî Teşebbüslerinde çalışanlar bakımından uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar 
MADDE 14. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, bütçelerindeki "Dernek, birlik, ku

rum, kuruluş, sandık, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak ödenemeler'' faaliyetinde yer alan 
ödeneklerden yapacakları yardımlarda; anılan kurumların bütçeden alacakları yardımlarla ger-
çekiştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini gösteren plan ve iş programlarım istemek, bunlar üze
rinde gerekli incelemeyi yapmak, plan ile iş programlarının gerçekleştirme durumlarını izle
mekle yükümlüdürler. Yardımlar yukarıdaki incelemelere bağlı olarak gerektiğinde taksitler ha
linde yapılabilir. 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uygun olarak yapılıp yapılma
dığını incelemeye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkeleri tespite Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İS inci maddeyi okutuyorum : 
özelleştirme ile İlgili İşlemler 
MADDE 15. — a) 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddeleri çer

çevesinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından özelleştirilmesine karar verilen 233 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname kapsamındaki müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimle
ri ile her türlü işletme haklarının tasfiye, devir, satış bedellerinden elde edilecek tutarın Hazi
neye ayrılacak bölümünü, 

b) 6183 sayılı Kanunun 98 inci maddesi çerçevesinde mülkiyeti Hazineye geçen gayrimen-
kullerin satış işlemlerinin gerçekleştirilmesinden elde edilecek gelirleri, 

Genel bütçeye irat kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum ; 
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il özel idare ve Belediye Paylarının Borçlarına Mahsubu 
MADDE 16. — a) il özel idare ile belediyelerin (bunlara ait veya tabi olup ayrı tüzelkişi

liği olan kuruluşlar dahil); 
1. 6183 sayılı Kanun hükümlerine tabi borçları ile her ne sebeple olursa olsun Hazineye 

olan mevcut veya doğacak borçları, 
2. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu iktisadî teşebbüsleri 

ile Kamu Ortaklığı Fonuna olan her nevi borçlarından Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı veya 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresince belirlenecek miktarları, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının talebi üzerine, tiler Bankası tarafından, 2.2.1981 tarih ve 
2380 sayılı Kanun hükümlerine göre bu idarelere dağıtılacak paylardan kesilerek, belirlenecek 
hesaplara nakden veya hesaben ödenir. 

b) Maliye ve Gümrük Bakanı büyükşehir belediyelerinin (bunlara ait veya tabi olup ayrı 
tüzelkişiliği olan kuruluşlar dahil) yukarıdaki fıkra kapsamına giren borçlarını yine aynı fıkra 
hükümleri dairesinde, bu idarelere 27.6.1984 tarih ve 3030 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrı
lacak paylardan kesmeye ve gerektiğinde vergi borçlarına mahsup etmeye yetkilidir. 

c) Türkiye Elektrik Kurumu, belediyelere satmış olduğu elektrik bedellerinin vadesinde 
ödenmeyen kısımlarını 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun 34 üncü ve müteakip maddeleri 
gereğince ilgili belediyelere ödemesi gereken Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinden mah
sup suretiyle tahsil etmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
Belediye Paylarının Bütçeye Gelir Kaydı ve Dağıtımı 

MADDE 17. — a) 4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunla değişik 2.2.1981 tarih ve 2380 
sayılı Kanun ile 27.6.1984 tarih ve 3030 sayılı Kanun uyarınca, genel bütçe vergi gelirleri tahsi
lat toplamı üzerinde belediyelere ayrılan payların % 10'unu bütçeye gelir kaydetmeye, 

b) Bütçenin (930-08-3-309-900) yedek ödenek tertibine konulan ödenekten, nüfusları ve 
kalkınmışlık dereceleri gibi kriterler esas alınarak belediyelere dağıtımda bulunmaya, 

Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli üyeler, bu madde, uzun süreden ber 

iktidarla muhalefet arasında tartışma konusu olan bir olayı dile getirmektedir. 

Biz diyoruz ki, siz iktidar olarak belediyelere para vermiyorsunuz, iktidar da diyor ki, biz 
belediyelere para veriyoruz. Bu tartışma konusunu ortadan kaldırırsak, herhalde iktidarla mu
halefet arasındaki önemli bir konu halledilmiş olur. Bu da nedir? Bu paranın hangi ilkeler çer
çevesinde belediyelere verileceğini kanunda belirtmemiz lazım. 
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Komisyon, "nüfusları ve kalkınmışlık dereceleri gibi kriterler esas alınarak belediyelere 
dağıtımda bulunmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir" demiş; ama hükümet teklifi 
çok daha muğlak. 

değerli arkadaşlar, geldiğimiz günden beri, her zaman "Maliye bize para vermiyor" diye 
belediyelerimiz bizi sıkıştırıyor. Onun için, bunu Maliye Bakanlığını, idarenin takdirine bıra
kacağımıza, belirli ilkeler koyalım; yani, kalkınmada öncelikli yörelere bir pay ayıralım ve on
ları eşit miktarda belediyelere dağıtalım, kalan kısmını da nüfusu esas almak suretiyle dağıta
lım. Burada idareye takdir hakkını verdiğiniz zaman, siyasî iktidarlar bu takdir haklarını kötü 
kullanıyor. Belki yalnız siz kullanmıyorsunuz, bundan önceki idareler de bu hakkı kötü kul
lanmış olabilirler. Nedense, siyasî iktidarlar kendilerinden olmayan kişileri sıkmak istiyorlar. 
Onun için, ben, özellikle hükümeti bu konuda, kendisi üzerindeki tartışmalara son verilmesi 
bakımından bu maddede dağıtılacak paraların ilkelerini matematiksel kurallar içinde, yani kim
senin itiraz etmeyeceği bir ölçü içinde dağıtılması gerektiğine inanıyorum. Bir bakıyorsunuz, 
aynı ilde iki ilçenin ANAP'lı belediyesine para veriliypr ve bir başka partinin, muhalefete mensup 
partilerin belediyelerine para verilmiyor; bu uygulama böyle. 

Ben rica ediyorum bunu bir ilkeye bağlayalım. Siz, hep "Doğruları biz buluyoruz" diyor
sunuz. tşte iktidarınız zamanında bunun ilkelerini doğru koyun da, sizden sonra gelecek ikti
darlar, sizin düştüğünüz hatalara ve tenkitlere maruz kalmasınlar. Bu konudaki doğru adımı 
siz atın. 

Teşekkürler ederim efendim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
Gayrimenkul Satış ve Kira Bedelleri 
MADDE 18. — a) Genel Bütçeli Dairelerin (Millî Savunma Bakanlığı hariç) kendilerine 

tahsis edilmiş ya da sahip oldukları gayrimenkullerinin satışı halinde satış bedelinin Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek ve Başbakanca uygun görülecek kısmını ilgili kuruluş 
hizmetlerinde kullanılmak üzere özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

b) İrtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nispî kira bedelleri bir yandan Bütçeye 
özel gelir, bir yandan da 1/2'si Ulaştırma Bakanlığı Bütçesine Liman Başkanlıklarına, 1/2'si 
de Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesine, millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla özel 
ödenek, kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bütçe Uygulamasına ilişkin Hükümler 

Bölüm Düzeni ve Deyimler 
MADDE 19. — Gider cetvellerinin bölümleri, program bütçe uygulamasında programlar 

şeklinde düzenlenir. Programlar altprogramlara, altprogramlar da hizmetlerin veya harcamaların 
— 365 — 



T.B.M.M. B : 58 26 . 12 . 1989 O : 2 

niteliğine uygun ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her faaliyet veya proje 
gerekli sayıda harcama kaleminden oluşur. 

10S0 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan; 
a) "Fasıl ve bölüm" deyimleri bütçe sınıflandırılmasındaki "Program"ı, 
b) "Kesim" deyimi "AItprogram"ı, 
c) "Madde" deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde "Faaliyet" veya "Pro

je*'yi, 
d) "Tertip" deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı program, altprogram, ödenek 

türü, faaliyet - proje ve harcama kalemi bileşimini, 
e) "Harcama kalemi" deyimi, (A) işaretli cetvelde yer alan ödeneklerin 100, 200, 900 

düzeyindeki ayırımı, 

f) "Ayrıntı kodu" deyimi, harcama kaleminde yer alan ödenekler esas alınarak tahak
kuk ettirilecek giderlerin (R) işaretli cetvelde belirtildiği üzere Devlet muhasebesi kayıtlarında 
gösterileceği altayrımı (bu ayırıma Kesinhesap Kanunu tasarılarında da yer verilir.) 

g) Borç ödemeleri yönünden "tlgili hizmet tertibi" deyimi, (Personel giderlerine ait har
cama kalemlerindeki ödenek bakiyeleri yalnızca personel giderleri borçlarına karşılık gösteril
mek şartıyla) hizmet veya harcamanın ait olduğu program bazını, 

îfade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
Bağlı Cetveller 
MADDE 20. — a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 29 uncu mad

desine göre, 

1. linçi madde ile verilen ödeneğin dağılımı "A" işaretli, 
2. Özel hükümlerine göre 1990 malî yılında tahsiline devam olunacak Devlet gelirleri "B" 

işaretli, 
3. Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler "C" işaretli, 
4. Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatanî hizmet aylıkları "C" işaretli, 
5. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar "G" işaretli, 
6. Harcamalara ilişkin formül "R" işaretli, 
b) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca her yıl Bütçe Kanunu ile tespiti ge

reken miktarlar " H " işaretli, 

c) Muhtelif kanunlar ile kanun hükmünde kararnameler uyarınca yılları bütçe kanunla
rında gösterilmesi gereken parasal sınırlar " t " işaretli, 

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 ncı maddesi uyarınca her yıl Bütçe 
Kanunu ile tespiti öngörülen konferans ücreti ile saat başına ödenecek ek ders ücreti; aynı 
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Kanunun değişik 178 inci maddesine ve "Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir 
Yönetmelik" hükümlerine göre Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan fazla çalışma 
programlarına dayanılarak saat başına ödenecek ücretlerin azalma ve asgarî limetleri ile gö
revlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetleri yürüten personele 
ödenecek aylık fazla çalışma ücreti; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
nun 21 inci ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 16 ncı maddelerinde öngö
rülen muhtelif ücret ödemelerinin miktarı (K) işaretli, 

e) 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 
üçüncü maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansiyonları 
ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri "M" 
işaretli, 

f) 7.6.1939 tarih ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun, 
1. 36 ncı maddesine göre Millî Müdafaa Mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım 

değerleri " 0 " işaretli, 

2. 38 inci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların alım değerleri " P " işaretli, 

g) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yıl içinde değişiklik yapılabilmesi kaydıyla Taşıt Ka
nunu uyarınca kurumların satın alacakları taşıtların en çok satın alma bedelleri "T" işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 
Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması 

MADDE 21. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) tlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1990 yılı Programına alınan projeler için (2) ödenek 

türü altında, hizmetin gerektirdiği hallerde de (3) ödenek türü altında yeni tertipler; veya (A) 
işaretli cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalemleri açmaya, 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
Aktarma 
MADDE 22. — a) Maliye ve Gümrük Bakanı; 

1. Münhasıran (100 - Personel giderleri) harcama kalemindeki ödeneklerle ilgili olarak, 
aynı kuruluş bütçesi içinde programlar arası aktarma yapmaya, 

2. Kuruluş bütçelerinin (100 - Personel giderleri) tertiplerinde yer alan ödeneklerden 
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yılı içinde kullanılması imkânı olmadığı tespit olunan miktarları, yine personel giderlerinde 
kullanılmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibine 
aktarmaya, 

3. Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçesinden, malî yıl içinde hizmeti 
yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine, gerektiğinde Hazine yardımı ile ilişkilendirilmek 
suretiyle ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

4. 1990 yılı programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uy
gun olarak yıllık programda yapılacak değişiklikler gereği, değişiklik konusu projelere ait öde
nekleri ilgili kuruluşlar bütçeleri arasında aktarmaya, 

Yetkilidir. 
Malî yıl içinde diğer bir daireye ve idareye aktarılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülme

siyle bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 
BAŞKAN — MAdde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Görev Ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurum Ve Kuruluşları île Millî Savunma 

Bakanlığı, Jandarma Genel komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bütçelerine İlişkin 
Aktarma İşlemleri 

MADDE 23. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının 

uygulanması ve kesinhesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe 
işlemlerini ve düzenlemeleri yapmaya, 

b) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu
tanlığı arasında câri malî yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile varıla
cak uzlaşma üzerine, ilgili bütçelerin program, altprogram, faaliyet ve projeleri arasında karşı
lıklı olarak aktarma yapmaya, 

c) Yukarıda belirtilen bütçelerde yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yöneltilmesi 
gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafın
dan yürütülmesi halinde ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya projeler arasında kar
şılıklı olarak aktarmaya, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Geçen Yıllar Borçları 
MADDE 24. — Malî yılın sonuna kadar ödenemediği gibi emanet hesabına da alınama

yan ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına 
uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere göre yapılır. 
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a) Yılları bütçelerinin (1) ödenek türü itibariyle, (100-PersoneI Giderleri) ne ait harcama 
kalemlerinden doğan borçlar, "Personel Giderleri Geçen Yıllar Borçları" faaliyetinden ödenir. 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışındaki harcama kalemlerinden doğan borçlar, borcun 
doğduğu tertibin ödenek türü dikkate alınarak; 

aa) Diğer cari giderlerden doğan borçlar, "Diğer Cari Giderler Geçen Yıllar Borçları", 
bb) Yatırım hizmetlerinden doğan borçlar, "Yatırım Giderleri Geçen Yıllar Borçları", 
cc) Transfer tertipleri ile ilgili olarak doğan borçlar, "Transferler Giderleri Geçen Yıllar 

Borçlan", 
Faaliyetlerinden ödenir. 
Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halinde (100 - Personel giderleri dışında kalan) 

aynı veya diğer hizmet tertiplerindeki ödeneklerden bu faaliyetlere aktarma yapmaya Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler,.. Madde kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum : 

Kamu Ortaklığı Fonundan Sağlanacak Kaynaklar 
MADDE 25. — a) • Yüksek Planlama Kurulunca, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Ka

mu Yatırımlarının hızlandırılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, alt yapı tesisleri
nin finansmanı amacıyla ayrılan kaynakları, bir yandan Bütçede açılacak özel tertibe gelir, di
ğer yandan ilgili kuruluş bütçelerinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, bunlardan 
yılı içinde harcanmayan miktarı ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, bu suretle temin edilen kaynakların 1990 Yılı Programı ile iliş
kisini yılı içinde gerçekleştirmeye yetkilidir. 

b) 2983 sayılı Kanun gereğince çıkarılan ana para iadeli Gelir Ortaklığı Senetleri kamu 
kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 3 numaralı bendine göre teminat olarak ve Hazinece 
satılacak millî emlak bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden kabul edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1990 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 25 inci maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ederiz. 

Madde 25. — b) 2983 sayılı Kanun gereğince çıkarılan anapara iadeli Gelir Ortaklığı Se
netleri ve diğer menkul kıymetler, kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde ve 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 10 uncu maddesinin 3 nu
maralı bendine göre teminat olarak ve Hazinece satılacak millî emlâk bedellerinin ödenmesin
de nominal değerleri üzerinden kabul edilir. 
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Gerekçe : 2983 sayılı Kanun gereğince çıkarılan anapara aideli Gelir Ortaklığı Senetleri 
kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi 3 numaralı bendine göre teminat olarak ve Hazi
neye satılacak millî emlak bedellerinin ödenmesinde kabul edilir olmasına rağmen, aynı kanun 
gereğince çıkarılan diğer menkul kıymetler teminat olarak kabul edilmemektedir. Kamu ku
rumlarındaki tereddütlerin izalesi ve teminat olarak kabul edilebilmesi için, 1990 Malî Yılı Bütçe 
Kanununun 25-b maddesine ve diğer menkul kıymetler ifadesinin ilave edilmesiyle 2983 sayılı 
Kanun gereğince ihraç edilen diğer menkul kıymetler de teminat olarak kabul edilecektir. 

Ahmet Altıntaş Yasin Bozkurt 
Muğla Kars 

Hikmet Biçentürk Ömer Okan Çağlar 
tçel Aydın 

Selahattin Mumcuoğlu 
Van 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim, önergeye, Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılamıyor. Hükü

met önergeye katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi kabul edilen önergedeki değişiklikle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum. 
REMO Ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu 

MADDE 26. — a) Silahlı kuvvetlerin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve gereçlerinin 
yenileştirilmesi amacıyla Millî Savunma ve İçişleri (Jandarma Genel Komutanlığı) Bakanlıkla
rına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında 1904, 2020 ve 2300 
sayılı kanunlarla değişik 27.6.1972 tarih ve 1601 sayılı, 23.11.1972 tarih ve 1632 sayılı Kanunla
rın 8.9.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet thale Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin yürürlük 
süresi uzatılmış ve ilgili bütçelerde yeni tertip açmaya ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini dev
retmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmıştır. 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef planı uyarınca temini gerekli modern silah, 
araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için malî yıl içinde 
yapılacak harcamalar, 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Des
tekleme Fonunun kaynaklan, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer aynî ve nakdî im
kânlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii tcra Komitesince tespit edilecek esas
lar dairesinde karşılanır. 
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c) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mevcut ödeneklerden ykarıda-
ki fıkra gereğince tespit edilecek miktarları Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye Millî 
Savunma Bakanı yetkilidir. 

d) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan (a) fıkrası çerçevesinde Hazineye yatırılacak 
paraları bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili ter
tiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

e) 3238 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, Savunma Sanayi destekleme 
Fonundan Emniyet Genel Müdürlüğü için kiralanan, satın alınan ve satın alınacak helikopter
ler için yapılan ve yapılacak ödemeler, bu amaçla Genel Müdürlük bütçesine konan ödeneğin 
Fona aktarılmasıyla karşılanır. Aktarma işlemini yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?., Yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, Emniyet Genel Müdürlüğüne alınacak helikopter

ler için niçin bütçeden fona aktarma yapılıyor? Mademki Bütçe Emniyet Genel Müdürlüğü 
için konmuş, ödeneği bu bütçedeki usuller içerisinde kullanması lazım. Neden Emniyet Genel 
Müdürlüğü bütçesinden fona aktarma yapılıyor ve helikopterler neden fon marifetiyle alınıyor? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Manisa) — Bu fon bütçeyi 

desteklemektedir. Fondan bütçeye aktarma, yani bütçeyle yapamadığınızı fonla yapma amacı
nı günden bir düzenlemedir, bu bir imkândır. Fon, bütçeyi destekleyecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum : 
Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri 
MADDE 27. — Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olma

yan ve 1989 yılı sonu itibariyle kullanılmayan miktarları, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açıla
cak özel bir tertibe, bu Bakanlığın gerekli gördüğü mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üze
re, yılı bütçesine, ödenet ve gerektiğinde gelir kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan miktarla
rı gelecek yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Yapılacak harcamaların esas ve usulleri Dışişleri Bakanı ile Maliye ve Gümrük Bakanınca 
müştereken tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum : 

Millî Savunma Bakanlığı, Jandara Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 
Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşılıkları 
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MADDE 28. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutan

lığınca yabancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine geti
rilmesinde kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret tutarlarını; 

b) Türk silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gö
ren yabancı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan masraflar karşılığında ilgili devletlerce 
ödenen miktarları; 

c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve ona
rımları için verilecek paraları; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı ku
ruluş bütçelerinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek 
kaydolan miktarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Bağış, Hibe Ve Yardım Yolu tle Gelen Malzemeler 
MADDE 29. — a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan hibe olarak malî yıl içinde elde 

edilecek imkânların Türk Lirası karşılıklarını gereğine göre bütçeye gelir veya gelir, ödenek ve 
gider ve kaydetmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

b) Dış kaynaklardan veya Uluslararası antlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu ile ge
lecek her çeşit malzemenin navlun ve dışalımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile 
bunların karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak harcama kalemlerine öde
nek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

1990 bütçe yılı içeresinde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile veya diğer 
yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) cetvelinde bu adlarda açıla
cak tertiplere gelir ve karşılıklarını da bu bütçelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider 
kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Eğitim ve öğretim ödenekleri 
MADDE 30. — Genel Bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının bütçelerine, genel bütçeye da

hil dairelerce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt dışında kendi hesaplarına okut
turacakları öğrenciler için konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, bu Kanuna bağlı 
(B) cetveline gelir ve bu öğrencilerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere, (A) cetvelinde ilgili 
kurumun bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

— 372 — 



T.B.M.M. B : 58 26 . 12 . 1989 0 : 2 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum : 
özel ödeneklerin iptali 
MADDE 31. — Bağışlara ilişkin özel ödeneklerle diğer özel ödeneklerden; 
a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi 

bakımından yetersiz olanları, 
b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da (8 000 000) lirayı aşmayan ve iki yıl dev

rettiği halde harcanmayanları, 
tptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum : 
Döner Sermaye Gelirleri 
MADDE 32. — Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner serma

yeli işletmelerin aylık gayri safı hâsılatının % 15'ini ve sermayeye eklenmiş olsun veya olmasın 
kullanılmayan geçmiş yıl kârları dahil yıl sonu kârlarını Hazineye yatırtmaya Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. Maliye ve Gümrük Bakanı bu oranı, döner sermayeler veya işletmeleri 
itibariyle sıfıra kadar indirebilir. 

Peşin gelirlerin ve yıl sonu kârlarının toplanmasına, kaydına, raporlanmasına, bildirim 
ve ödeme sürelerinin tespitine ve peşin gelirlerin yıl sonu kârlarına mahsubuna ilişkin hususlar 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

Yıl sonu kârları ve peşin gelirler yatırılmadığı takdirde, yıllık % 12 zamlı olarak ve 6183 
sayılı Kanundaki usullere göre tahsil edilir. Ancak, hesaplanan zam, döner sermayelerin tta 
Amiri ve Saymanlarından yarı yarıya alınır, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca verilmiş ek süre
ler için zam uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum : 
NATO Hesabı ve Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun Gelir Fazlaları ile Fonlardan Bütçeye 

Gelir Kaydı 
MADDE 33. — 1. T. C. Merkez Bankasında NATO Hesabında toplanan paralardan Ha

zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit edilecek miktarlarla, 16.9.1960 tarih ve 79 sayılı Ka
nunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası greğince teşkil olunan "Akaryakıt tstikrar Fonu"nun 
üçer aylık dönemler itibariyle gelir fazlalarından yarısına kadar olan kısımları, yıl sonunda 
da net gelir fazlasının tamamı, Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydedilir. 

2. Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan fonların hâsı
latlarının % 50'sini, daha düşük oran tespiti gereken hallerde fonlar nezdinde yaptıracağı in
celemeler sonucuna göre Başbakan onayı ile belirlenecek kısımlarını bütçeye gelir kaydetmeye 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
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Genel ve Katema Bütçeli idarelerle, diğer kamu kuruluşları Bankalar ve Saymanlıkların 
fonlara yaptıkları ödemeler veya fonlar hesabına tahsil ettikleri tutarlardan % 50 oranına ka
dar kesinti yaptırmaya, kesintiye ilişkin esas ve usullerle, süreleri, tespit etmeye Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Petrolden Devlet Hakkı 
MADDE 34. — 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak Devlet hak

kı, bütçenin (B) cetvelideki "Petrolden Devlet Hakkı" tertibine gelir kaydolunur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum : 

ÎKÎNCÎ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına tlişkin Hükümler 

BtRÎNCt BÖLÜM 
Devlet Borçları 

Devlet Borçlarının Yönetimi 
MADDE 35. — a) Devlet borçlarının yönetimi 16.4.1986 tarih ve 3274 sayılı Kanunun 

9 uncu maddesi uyarınca Hazine ve Tış Ticaret Müsteşarlığınca yürütülür. 
b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan malî yıl içerisinde ödene

cek dış ve iç borç anaparaları ile dış ve iç borçlanma tutarlarını bütçe dışında özel hesaplarda 
izletmeye, malt yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile ilgilendirmeksizin 
yapmaya yetkilidir. 

c) Devlet iç ve dış borç faizleri ve genel giderleri bu amaçla bütçeye konulacak ödenek
lerle karşılanır. 

d) Katma bütçeli idarelerin dış borçları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca bu mad
de esaslarına göre ödenir. 

e) Devlet borçlarının uygulama sonuçları Haşine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bu
lunduğu Bakanlıkça hazırlanarak ilgili yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Hazine Genel hesabına 
dahil edilmek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. 

f) Devlet borçlarının yönetimi ve muhasebesi ile ilgili esas ve usuller Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum : 
tç borçlanma 
MADDE 36. — a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan malî yıl 

içinde (9 000 000 000 000) liralık bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma akdine yetkilidir. 
Borçlannılabilecek miktar gerektiğinde yarısına kadar artırılabilir. 
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b) Verilen yetki sınırları içinde çıkarılacak Devlet tahvillerinin çeşitleri ile bunların faiz 
oranı, ihraç fiyatı, ödeme süresi, basım ve satış yöntemleri ve diğer şartlan Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığınca tespit olunur. Bu tahvillerin basım giderleri ve satışa katılacak bankalara 
ödenecek komisyon ve banka muameleleri vergileri ile satışa katılan bankaların satış işlemleri 
dolayısı ile yapacakları her türlü gider, vergi, resim ve harçların Hazinece bankalara geri öden
mesinde ve tahvillerin basımında uygulanacak şekil ve esaslar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 1050 sayılı Muhasebei Umûmiye Kanunu 
ile 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümleri uygulanmaksızın akdedilecek malî servis anlaş
ması ile tespit edilir. 

Cari yıl içinde çıkarılacak veya daha önceki yıllarda çıkarılmış tahviller, işlemiş faizleri 
ödenmek suretiyle, erken itfaya tabi tutulabilir. 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri ile yukarıda sözü geçen malî servis an
laşmasında yer alacak ödemeler ve bunların dışında kalan diğer konsolide devlet borçları ile 
ilgili gider ve işlemler her türlü vergi (Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç) resim ve harçtan müs
tesnadır. 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonoları ile daha önceki yıllarda ihraç olunan devlet 
tahvili, Hazine bonoları ve diğer konsolide devlet borçları ile ilgili işlemlerde de geçerlidir. 

1990 yılında çıkarılacak tahvil ve bonoların vergi istisnalarını kaldırmaya veya uygulana
cak oranları, yürürlükteki oranlar içinde kalmak üzere, tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

c) ' Devlet iç borçlanma senetlerinin dövize endeksli olarak ihracı halinde, anaparadaki 
kur artışları her faiz ödeme tarihi itibariyle yeniden hesaplanıp, anapara değerine ilave edile
rek iç borç kaydı yapılır. 

d) Devlet iç borçlanma tahvilleri ile Hazine bonoları kamu kurumlarının yapacakları ihale 
ve sözleşmelerde teminat olarak ve Hazinece satılacak millî emlak bedellerinin ödenmesinde 
nominal değerleri üzerinden kabul edilir, tahvil ve bonolar nominal bedele faiz dahil edilerek 
ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum : 
2974 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 

MADDE 37. — a) 2974 sayılı bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları Borçlarının Tahkimi Hak
kında Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üstlenilerek tahkim olunan borçlar 
için 1990 yılında yapılacak faiz ve anapara ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacaklı kuruluş
lara özel tertip devlet iç borçlanma tahvili vermeye, 

b) Yukarıdaki fıkrada sözü edilen faiz ödemelerini "Bütçeden mahsup edilecek ödeme
ler hesabı"ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi yıla dev
retmeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum : 
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Dış Borçlanma 
MADDE 38. — a) Yabancı ülke, banka ve kurumlarla veya uluslararası kuruluşlarla ya

pılmış ve yapılacak anlaşmalara göre proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edilen imkanların; 
1. Türk Lirası karşılıkları; dış borç kayıtları yapılarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı

ğı tarafından, 
2. Malzeme ve hizmet bedelleri; taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile birlikte ilgili 

kuruluşlar tarafından, Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir. 
Söz konusu miktarları gerektiğinde ilgili kuruluşlara ait bütçelerde açılacak özel tertiplere; 
1. ödenek kaydederek, 
2. Mevcut ödeneklerden aktarma yaparak, 
Bütçeleştirmeye, bunlardan yılı içinde harcanmayan miktarları ertesi yıl bütçesine devren 

ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
Daha önceki yıllarda benzer şekilde sağlanan imkânların Türk Lirası karşılıkları ile mal

zeme ve hizmet bedelleri için de yukardaki esaslara göre işlem yapılır. 
b) Dış borçlanma imkânları ile satın alınacak malzeme ve hizmetlere ait taahhüt evrakı 

veya sözleşme tasarıları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmeden satın alma işlemi ger
çekleştirilemez ve ilgili miktarların dış borç kayıtları yapılamaz. Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
gerektiğinde dış borçlanma ile ilgili bütçeleştirme işlemleri yapılmadan önce (ilgili miktarların 
ödenek, gider ve dış borç kayıtları daha sonra yapılmak üzere, taahhüt evrakını ve sözleşme 
tasarısını vize etmeye yetkilidir. 

c) Dış Devlet Borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarının yürürlüğe girmesini sağlayacak Ka
nunî düzenlemelerin tamamlanmasına kadar kredi anlaşmaları gereği peşin ödenmesi gereken 
komisyon ücret, garanti ücreti ve benzeri giderler ile gerektiğinde faiz ödemelerini de "Bütçe
den Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı"ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup edile
meyen artıklarını ertesi malî yıla devretmeye Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığının bağlı oldu
ğu Rakan yetkilidir. 

d) Konsolide Dış Devlet Borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün öde
meme ve işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

e) Finansmanı yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlarla yapılan antlaşmalara göre 
sağlanarak gerçekleştirilecek olan işler, anlaşma hükümlerinde özel ihale ve satınalma usulle-
ı mın öngörülmesi halinde, özel Kanun, Kararname veya antlaşma hükümlerine göre yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti İEdilmesi 
MADDE 39. — a) Yabancı ülke, banka ve kurumlardan veya uluslararası kuruluşlardan 

borçlanma yoluyla temin edilen imkânları, ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağla
mak amacıyla ve antlaşmalar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör kurumlarına ikraz, de
vir veya kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için 
hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan yetkilidir. 
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b) Yukarıda belirtilen imkânların doğrudan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ka
mu bankalarınca sağlanması halinde, bu kredileri kısmen veya tamemen anlaşma hükümleri 
ile beraber devralmaya, devralman kredileri kamu kurumlarına ikraz, devir veya kullandırma
ya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya 
krediye dönüştürmeye Hazineye ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

c) Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her türlü dış 
kaynaklarca kamu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayeleri
nin % 50'sinden fazlası kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına verilecek kredileri, 
anlaşmalarındaki şartlarıyla garanti etmeye, ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca yabancı ül
kelere açılacak kredilerin geri ödenmesini garanti etmeye, yabancı ülkelerde doğrudan teminat 
mektubu vermeye, yetkili ulusal bankalar lehine garanti vermeye, özel sektör kurumlarına ve
rilecek kredilere Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatına göre transfer garantisi vermeye 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

d) Yap - İşlet - devret modeline dayalı olarak gerçekleştirilecek projeler çerçevesinde; bu 
projeleri gerçekleştirecek özel hukuk hükümlerine tabi şirket statüsüne sahip yerli ve/veya ya
bancı ortaklardan oluşan Türk Şirketlerinden kamu, kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıkla
rının ve mahallî idarelerin satın alacakları mal ve hizmet bedelleri için ödeme garantisi verme
ye, gerektiğinde, projeyle ilgili anlaşmalardaki koşullar çerçevesinde köprü krediler (Subordi-
nated Bridge Credits) sağlanmasına veya sağlanacak hu krediler için geri ödeme garantisi ver
meye ve Yap-tşlet-Devret modeline dayanan tesisin söz konusu projelere ilişkin anlaşmalardaki 
koşullar muvacehesinde satın alınması halinde de dış kredi borçlarını yüklenecek kamu, ku
rum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahallî idarelerin lehine, fınansör kuruluşlara 
garanti vermeye Hazine ve dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

e) Hazinece yabancı ülkeler veya yabancı ülkeler resmî kuruluşları veyahut Uluslararası 
kuruluşlardan sağlanan kredilerin teknik yardım ve eğitim amaçları kapsamındaki bölümle
rinden anlaşma hükümlerine istinaden gerektiğinde karşılıksız olarak özel bütçeli kuruluşlara 
kullandırmaya Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

0 daha öncekil yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar geçerlidir. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 40'ı okutuyorum : 
244 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Borçlanma 
MADDE 40. — a) Yıllık programlarla belirlenen dış finansman ihtiyaçlarının karşılan

ması amacıyla 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla kredi 
anlaşmaları yapmaya ve projelerin yapılabilirlik çalışmalarının dış finansman ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak şartlarla (10 000 000) ABD dolarına ka
dar olan borçlanmaların yapılmasına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kan yetkilidir. 

b) Bu gibi anlaşmalar savunma borçlanmalarına ilişkin kredi anlaşmaları ve Bütçe Ka
nunları hükümlerine dayanılarak yapılmış olup, Bakanlar kurulunca uygun görülen diğer kre
di anlaşmaları Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararnameler 31.5.1963 tarih ve 
244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 
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c) Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üserinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 41'i okutuyorum : 
Hibe Anlaşmaları 
MADDE 41. — Yabancı ülkeler, yabancı ülkeler kredi kuruluşları ve Uluslararası malî ku

ruluşlar ile hibe anlaşmaları yapılmasına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını bağlı olduğu 
Bakan yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum : 

tKtNCt BÖLÜM 
Hazine işlemleri 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 
MADDE 42. — Genel Bütçe ödemelerini zamanında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği 

mevsimlik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, uygulan
makta olan para politikasını yönlendirmek amaçları ile malî yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere, 
genel bütçeden Hazine yardımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına, Kanunla kurulmuş fon
lara en çok satın almaya, satılacak Hazine bonolarının çeşitlerini, miktarını, satış usul ve esas
ları ile şartlarını tespite, 14.1.1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 50 nci maddesi esaslarına göre 
T.C. Merkez Bankasından kısa vadeli avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağ
lı olduğu Bakan yetkilidir. 

Hazine bonolarının faizleri ve genel giderleri bu amaçla bütçeye konulacak ödeneklerle 
karşılanır. 

Hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bü
tün işlediler her türlü vergi (Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç) ve resimden müstesnadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli üyeler, burada Devlet tahvili ve Ha

zine bonoları çıkarılmasıyla ilgili bir esas getiriliyor. Yalnız ben burada bazı konulan öğren
mek istiyorum. 

Hazine bonosu ve tahvil alım satımında repo işlemlerini yapan özel kuruluşlar var mıdır? 
Bu özel kuruluşların ortakları kimlerdir? Bu repo işlemi yapan şirketin ortakları Türkiye Kal
kınma Bankasıyla ilgili olarak herhangi bir işlem yapmışlar mıdır? Bu yapılan işlemlerde bir 
hayalîlik söz konusu mudur? Boyutu ne kadardır? Devlet tahvili böyle birtakım özel firmalara 
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ihale edilmek suretiyle bunlara haksız kazanç sağlanacağına, bunu, Devlet bünyesi içinde ku
rulacak sağlıklı kuruluşlar vasıtasıyla satmayı neden Bakanlık tercih etmiyor? 

Bunları öğrenmek istiyorum. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bu, madde üzerinde söz değil de madde üzerinde sual olmuş oluyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, konuşmadır; açıklama istiyorum. 
BAŞKAN — Konuşmak istiyor musunuz Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — Sayın Başkan, 
Hazinenin bağlı bulunduğu Bakan, Hazine bütçesinin müzakeresinde burada bu konuyla ilgili 
bilgi vermiştir, bu bilgiyi tekrar ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Madde 42 üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Çeşitli Saymanlıklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi 

MADDE 43. — Maliye ve Gümrük Bakanı, bütün saymanlıkların çeşitli nedenlerle Hazi
ne hesapları dışında kalan mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit paralarını 
Hazine hesaplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasurruf etmeye ve bu amaçla gerekli önlem
leri almaya yetkilidir. 

İOSO sayılı Muhasebei Umûmiye Kanununun tanımladığı bir saymanın yönetim ve sorum
luluğunda olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
44 üncü maddeyi okutuyorum : 

Kaynak Kullanımını destekleme Fonuna ödemeler 
MADDE 44. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin Kaynak Kullanımını Des

tekleme Fonuna ödemeler tertibinde yer alan ödeneği, amaçları dahilinde kullanılmak üzere 
bu Fona aktarmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
45 inci maddeyi okutuyorum : 

Geri Verilecek Paralar 
MADDE 45. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek paraların ke

sin olarak veya avans suretiyle ödenmesinin şekil ve usulleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğını bağlı olduğu Bakanlıkla Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından müştereken tespit olunur. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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46 ncı maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kamu tktisadî Teşebbüseri 

Kamu tktisadî Teşebbüslerinin Kârları 
MADDE 46. — 1. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluşla

rın, 1989 yılı kârlarından Hazineye isabet eden tutarları, 

a) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıtlamalara tabi olmaksızın; 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kay
detmeye, 

b) Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk etmiş görev zararları alacakla
rına mahsup edilmek veya kendilerine ikraz edilmek üzere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, 

2. Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşların 1988 ve daha önceki yıllara ait kâr payla
rından Hazineye isabet eden tutarları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kanın talebi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile ilgilendirmeksizin kuruluşların görev zarar
ları alacakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya, 

Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

47 nci maddeyi okutuyorum : 

Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye Değişikliği 

MADDE 47. — 1. Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesi tedbirlerini 
uygulamak, sermaye artırımlarına katılmak, kamu iktisadî teşebbüslerinin yatırım ve finans
man programlarının gereklerini yerine getirmek ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerini uygulamak amacıyla; 

a) Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katılınması ve her türlü sermaye paylarının 
satın alınmasına, 

b) Hazinenin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer kamu iktisadî te
şebbüslerine ve katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar tarafından devraldırmaya, 

c) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazineye veya çeşitli fonlara olan 
borçlarını yıllık yatırım ve finansman programlarına uygun olarak Hazineden olan alacakları
na veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlarının ödenme za
manı ve şartlarını belirlemeye, Hazine ve Dış Ticaret'Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 

d) Bu işlemlerin gerektirdiği tutarları, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üze
rine, mahiyetine göre, bütçede açılacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanı, 

Yetkilidir. 
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2. Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1989 yılı sonu itibariyle; 
a) Hazineye ve fonlara olan vadesi geçmiş borçlarını, Hazineden ve fonlardan olan ala

caklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye, 
b) Türkiye thracat Kredi Bankasına (Devlet Yatırım Bankası) olan borçlarının ödeme za

man ve şartlarını tespite, gerektiğinde ödenmemiş sermayelerine mahsuben bu borçlarla Ban
kanın Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının Hazine tarafından devralınarak mahsup 
ve tasfiyesini sağlamaya, 

c) Hazineden olan görev zararı alacaklarına karşılık Tarım Satış Kooperatifleri ve bir
liklerinin T. C. Ziraat Bankasına olan destekleme kredisi borçlarının ödeme zamanı ve şartla
rını belirlemeye, gerektiğinde bunların görev zararı borçlarına karşılık Hazinece devralınması-
m sağlamaya, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 

d) Bu işlemleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine, gelir ve gider he
sapları ile ilgilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili devlet hesaplarına kaydettirmeye Mali
ye ve Gümrük Bakanı, 

Yetkilidir. 
3. tkinci fıkra uygulaması çerçevesinde işleme tabi tutulan kamu iktisadî teşebbüsleri ve 

bağlı ortaklarının Hazine devirli dış kredilerinin Türk Lirası karşılıkları ve bu fıkraya göre dev-
ralınabilecek borçların miktarı ile sınırlı kalmak kaydıyla Hazine tarafından özel tertip Devlet 
tahvilleri ihraç edilebilir. Bu tahviller iç borçlanma ile ilgili maddedeki limitin dışında olup, 
vade, faiz ve sair şartları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi 
üzerine Başbakan tarafından belirlenir. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. * 
48 inci maddeyi okutuyorum : 
Kamu İktisadî Teşebbüslerine Yapılacak İktisadî Transferler ve Yardımlar 
MADDE 48. — Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu 

iktisadî teşebbüslerine yapılacak "İktisadî Transferler ve Yardımlar Hakkında" 8.6.1959 tarih
li ve 7338 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum : 
Hazine Kefaletleri 
MADDE 49. — a) Kamu İktisadî Teşebbüslerinin destekleme alımları ve diğer faaliyet

leri ile ilgili finansman ihtiyaçları için yapacakları borçlanmalara Hazine kefaleti vermeye, 
b) Türkiye thracat Kredi Bankası A.Ş.'nin kredi, sigorta ve garanti faaliyetleri nedeniyle 

yüklendiği işlemlerden doğabilecek politik riskleri garanti etmeye ve bu risklerden doğabilecek 
zararları ödemeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum : 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BtRÎNCÎ BÖLÜM 
özlük Haklan 

Katsayılar ve Yurt Dışı Aylıkları 
MADDE 50. — a) 657 sayıl» Devlet Memurları Kanununun değişik 154 üncü maddesi 

uyarınca gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde (255), memuriyet taban aylığı 
göstergesi için ise (280) katsayı uygulanır. 

b) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Devlet memurları
nın yurt dışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye kadar, 12.3.1987 tarih ve 
87/11595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan hükümlere göre ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kamu personelini çok 

yakından ilgilendiren bu madde üzerinde bazı açıklamalarda bulunmak üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Değerli milletvekilleri, kamu hizmeti görevlilerinin, kamu hizmetinin sağlıklı işleyişi için 
gerekliliğini herkes bilmektedir. Onun için, kamu hizmeti görevlilerinin sağlıklı bir geçim şartı 
içinde bulunmaları da hepimizin temel amacıdır. Bu itibarla devletin sağlıklı işleyebilmesi için, 
kamu hizmeti görevlilerine devletin verebileceğinin azamisini vermesi gereklidir. Bunu verir
ken de sosyal adalet ilkelerinden ayrılmaması gerekir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, içinde bulunduğumuz yılın Temmuz ayında, elbette ki.dev-
let memurlarına uzun süreden beri yapılmayan zamların sonucu, memurların içine düştüğü 
sıkıntıdan kurtarmak için yüzde 40-43'lere varan oranda bir zam yaptı. Bu zammı yaptı; ama, 
memurun yaşamında bir ferahlık yarattı mı, bu önemli. Mesela 1989 senesi içinden aldığım 
birkaç tane rakamı vereyim. 1989 senesinin başında bir kilogram ekmek 500 lirayken, bugün 
835 lira, bir kilogram et 5 bin lirayken, yüzde 100 artarak 10 bin liraya çıkmış, kurufasülye 
kilogramı 1 400 lirayken, bugün yüzde 300 artarak 4 500 lira olmuş, kurusoğanın kilogramı 
250 lirayken, yüzde 300 küsur artarak bugün 800 lira olmuş; zeytin kilogramı 4 bin lirayken, 
yüzde 250'ye yakın artarak bugün 10 bin lira olmuş; şeker kilogramı 700 lirayken, yüzde 100 
artarak bugün 1 325 lira olmuş. 

Görüyorsunuz ki, 1989'un temmuz ayında memurlara yapılan katsayı artışı ve her, türlü 
zam, çok düşük bir seviyede kalmış. Yani, zaten siz uyguladığınız zam politikasıyla, memurun 
maaşına yaptığınız zammı geri çekmiş, almışsınız, öte taraftan, akaryakıttaki zam politikanız 
da ortada. 

Bu itibarla, bu sene devlet memurlarına verilen katsayı çok düşük. Kanaatimizce en azın
dan, katsayının gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 255 değil de 300 ve me
muriyet taban aylığı göstergesi için ise 280 değil de 320 olması gerektiğine inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, dün Sayın Maliye Bakanı burada konuşurken "Siz hep 15 inci de
recenin birinci kademesindeki memuru nazara alıyorsunuz" dedi. Bu doğru, çünkü, geçim sı
kıntısı içinde olan devlet memurlarının büyük bir kesimi alt kademelerde, birinci derecede 
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olan müsteşar, genel müdür gibi memurların zaten geçim derdi ve sıkıntısı yok. Bunlar idare 
meclisi üyeleridirler, çeşitli tazminatlar alırlar, altlarındaki lüks arabalarla gezerler, dinlenme 
tesisleri onların emrindedir. Nitekim, daha sonraki maddede de konuşmayı düşünüyorum; Maliye 
Bakanlığındaki bürokratların, Gümrük Kanununun 164 üncü maddesine göre aldığı özel bir 
zam vardır. Bunu herkes almaz; yani bayağı hatırı sayılır derecede bir zam. 

Onun için, siz sıfır seviyesindeki rakamları çarptığınız zaman, alt dereceden maaş alan 
insanların hayatında bir ferahlık yaratmıyorsunuz. Sayın Bakan burada dün izah ettiler; kamu 
hizmeti görenlerin maaşlarıyla beraber aldıkları birtakım yan ödemeler var. Bunları bir sistem 
içinde geliştirerek, insanlara ferahlık yaratacak bir aylık seviyesini uygun görelim. 

Arkadaşlar, 20 senelik bir odacının aldığı yan ödeme 30 bin lira. danış tay'da 24 senelik 
düz bir memurun aldığı para 360 bin lira. Bugün 360 bin lirayla bir şey yapılamayacağını hepi
niz biliyorsunuz. Alt seviyedeki 100'ü 10 binle çarpıyorsunuz, öte tarafta 5 bini de 10 binle 
çarpıyorsunuz; aradaki mesafe çok büyüyor. Onun için, taban aylığı katsayısını mümkün ol
duğu kadar yükseltmek lazımdır. Alt derecedeki memurun geçimine ferahlık getirmek lazım
dır; üst derecedeki memurların zaten pek fazla sıkıntılarının olmadığını hepimiz de biliyoruz. 

Bugün, kamu hizmeti görenler arasında alt derecede olan ve lojmanda oturmayan çok in
san var; odacısı var, memuru var, düz memuru var, bazı yerlerde şef seviyesinde insanlar var. 
Bunlar, kamu hizmetinin yürütülmesinde belirleyici güç ve esas hizmeti yürüten de bu kişiler. 
Onun için, devletin hiç çekinmeden, memuruna insanca bir hayat seviyesini yaşayabilecek dü
zeyde bir maaş vermesi gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde kamu hizmetleri aksar. Siz o 
insanları aç bırakırsanız, o insanlar da gelen insanların eline bakar; o zaman da rüşvet alıp 
yürüyor, sağlıklı olarak devlet hizmeti yürütülmüyor. 

Tabiî, bu aşamada bir şey yapamıyoruz; ama temenni ederiz ki, Sayın Hükümetin, 1989 
Temmuz ayında yaptığı artışların, mevcut zamlar karşısında artık bir değer ifade etmediğini 
hesaba katarak; kamu hizmeti görevlilerine kendi hayat standartlarını rahat bir seviyede yaşa
yabilecek bir düzeyde maaş zammını uygun göreceği inancıyla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Bu Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1990 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 50 inci maddesinde yer alan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 154 üncü maddesi uyarınca gösterge rakamla
rının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanan katsayının 255'ten 300'e, memuriyet taban ay
lığı göstergesi için uygulanan katsayının ise 280'den 324'e çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Onur Kumbaracıbaşı Mehmet Moğultay 
Kocaeli İstanbul 

Hasan Fehmi Güneş Yüksel Çengel 
İstanbul İstanbul 

öner Miski Mehmet Korkmaz 
Hatay Kütahya 

Hasan Zengin 
Manisa 
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GEREKÇE : Ülkemizde son yıllarda yüksek oranda bir enflasyon yaşandığı bilinmekte
dir. Sabit gelirli yurttaşlarımızın, özellikle toplusözleşme olanağı bulunmayan devlet memur
larının, enflasyonun yarattığı fiyat artışlarına paralel gelir kaynaklarına kavuşturulması yanında, 
gelir dağılımında adalet sağlamak amacıyla devlet memurlarına enflasyonun üstünde ücret öden
mesi, devletin temel görevidir. 

1989 yılının ikinci yarısında, önceki yıllardaki dengesizliği de gidermek amacıyla devlet 
memurlarının maaşları belirli bir düzeye getirilmiştir. Bu düzey yeterli olmamakla beraber, devlet 
memurları için baz kabul edilerek, buna en az gerçekleşen enflasyon oranı ile büyüme hızına 
paralel refah payı oranlarının toplamı kadar zam yapılarak maaşların tespit edilmesi gerekli 
ve zorunludur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunan bu önerge gider artırıcı mahiyette değil mi? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, önerge, gider artırıcı mahiyette olup, karşılığında gelir yoktur/Kesinlikle, Ana
yasanın 162 nci maddesine aykırıdır. 

BAŞKAN — Evet. Onun için, önergeyi işleme koymuyorum. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
51 inci maddeyi okutuyorum : 
İkramiye ve Diğer ödemeler : 
MADDE 51. — a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile ek ve deği

şikliklerine göre verilen ve aynı Kanunla belirtilen oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulu
nacak ikramiyenin ödenmesine devam olunur. Anılan Kanunun 26.7.1983 Tarih ve 2867 sayılı 
Kanunla değişik 60 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında bütçe kanunu ile belirleneceği ifade edi
len ikramiye katsayısı olarak 1990 yılında Devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı 
uygulanır. 

b) 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 14.7.1970 tarih ve 1310 sa-
> ıh Kanunla değişik 2 nci maddesi ile Devlet tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen edebî ku
rulun tiyatrodan memur olmayan üyelerine her toplantı için özel kanunlarında değişiklik yapı
lıncaya kadar (6 000) TL. toplantı ödeneği verilir. 

c) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesine göre, olağan çalışma saatleri dı
şında yapılacak gümrük işlemleri ve yük alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerin
den tahsil edilen ve emanete alınan ücretlerden en az yarısı 164 üncü madde hükümlerine göre 
belirlenecek hak sahiplerine ödenir. Bu ücretlerden kalan paraların söz konusu Bakanlık (bağ
lı kuruluşlar dahil) personeline ödenmesine veya anılan Kanunun 161 inci maddesinin 4 üncü 
bendinde belirtilen amaçlarla kullanımına yahut kısmen ya da tamamen Hazineye irat kaydına 
ilişkin esasları tespite Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

1615 sayılı Kanu.nun 164 üncü maddesi hükmünden yukarıdaki fıkrada belirtilen işlerde 
görevlendirilen diğer bakanlıklar personeli ile bu işlerde fiilen çalışan saymanlık memurları 
ve diğer memurlar da yararlandırırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir 
52 nci maddeyi okutuyorum : 
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Tayın Bedeli 
MADDE 52. — a) Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında 22.6.1978 

tarih ve 2155 sayılı Kanunun 1 inci, maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek aylık tayın 
bedeli; günlük er istihkakının bir aylık tutarı esas alınarak hesaplanır. Ancak, bu şekilde öde
necek tayın bedelinin aylık tutarı (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılma
sı sonucu bulunacak miktarı geçemez. 

b) Ordu, hastabakıcı, hemşire ve ebelerinin erler gibi iaşe edilmelerine devam olunur. 
Bunlardan, kazandan iaşelerinin mümkün olmadığı, bağlı bulundukları komutanlık veya ku
rum amirliğince yazılı belge, ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
53 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKÎNCt BÖLÜM 
İstihdam Esasları 

Kadroların Kullanımı 
MADDE 53. — a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, bunlara bağlı 

döner sermayeli kuruluşlara, Kanunlarla kurulan fonlara, kefalet sandıklarına ve hizmetlerini 
genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlara tahsis 
edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından 31.12.1989 tarihi itiba
riyle boş olanlar ile bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanların açıktan atama ama
cıyla kullanılması Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Başbakanlığın iznine tabi
dir. Ancak, mecburî hizmetli personel, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu 
meslekten sayılan görevlerde olanlar, yükseköğretim kurumu öğretim elemanları ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca istisnaî memuriyetlere atanacak olanlar 
için izin aranmaz. 

b) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, mahallî idareler ve kamu iktisadî teşebbüsleri, 
özel Kanuna veya özel Kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya 
bunlara bağlı işyerleri, sakat ve eski hükümlüler için; 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel 
şartları taşımak kaydıyla anılan Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolardan, 

2. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmiş işçi kadro ve pozisyonlarından, 

İş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oranlarda kadro ve pozisyon ayırmaya ve 
yükümlü oldukları kadar atama yapmaya mecburdurlar. 

c) 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Değişik 17 inci maddesine göre hü
kümlü çalıştırmakla yükümlü kuruluşlar, bu amaçla, mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının % 3 
ünden az ve % 5 inden fazla olmamak üzere, işçi kadro ve pozisyonu ayırmak zorundadırlar. 

d) Genel ve Katma bütçeli kuruluşların döner sermaye ve fon saymanlığı kadroları ile 
katma bütçeli kuruluşların saymanlık ve bu saymanlıklarda çalışan memurlara ait kadrolar
dan Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygun görülenler gerektiğinde bu Bakanlığın kadro cet
vellerine eklenebilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
54 üncü maddeyi okutuyorum : 
Sözleşmeli Personel 

MADDE 54. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli ku
ruluşlar, belediyeler, il özel idareleri, Kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma 
bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlarda sözleşme ile ça
lıştırılacak personel hakkında 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek 
ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dışında diğer Ka
nun hükümlerine ıgöre çalıştırdıkları sözleşmeli personelin unvan, sayrve ücretlerini belirten 
cetvelleri ve tip sözleşme örneklerini, 1990 yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına vize ettirmek zorundadırlar. 

Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak sonradan görevlendirilecek yeni 
sözleşmeli personel için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek cetvellerin ve farklı hükümler 
kapsaması halinde tip sözleşme örneklerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirilmesi 
gereklidir. Yukarıdaki fıkralara göre vize işlemleri yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhan
gi bir ödemede bulunulamaz. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile ek geçici 16 
ncı maddesi ve özel Kanunları uyarınca 1989 Malî Yılında sözleşme ile çalıştırılanlardan 1990 
Malî Yılında görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun görülenlerin 
Ocak - Şubat aylarına ait sözleşme ücretleri, sözleşme ile çalıştırılmaları konusundaki Kanunî 
işlemleri tamamlayıncaya kadar 1989 Malî Yılında vize edilmiş sözleşmelerine göre, yeni söz
leşmeleri esas alınarak gerekli düzeltmeler daha sonra yapılmak üzere, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı vizesi aranmaksızın ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

55 inci maddeyi okutuyorum : 

Geçici tşçi Kadroları 

MADDE 55. -<- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner 
sermayeli kuruluşlar, Kanunla kurulan fonlar, hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer 
tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşların 1.1.1990 tarihinden itibaren 30 iş 
gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları, ilgili bakanlığın 
onayı alınmak suretiyle 31.1.1990 tarihine kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirilecektir. 

1990 Malî Yılında Kanunla, uluslararası anlaşmalarla veya 1990 yılı programı ile kurulma
sı veya genişletilmesi öngörülen birimler için yapılacak yeni vizeler dışında 1989 Malî Yılında 
vize edilmiş miktarları aşacak şekilde vize yapılamaz. 
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Vize edilmiş bulunan geçici işçi pozisyonları Maliye ve Gümrük Bakanlığının uy&un gö
rüşü ile başka unvanlı geçici işçi pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Bir nlera-
rası ve kuruluşlararası aktarmalarda da aynı usule uyulur. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre, Sayıştay 
Başkanlığına veya Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 

Bu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi çalıştırılamaz ve ödeme yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

56 ncı maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Kişi Borçları 

MADDE 56. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî veya mücbir sebeplerle takip 
ve tahsil imkânı kalmayan, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi 
uyarınca silinmesi Malî Müşavire Encümeni tarafından uygun görülen kişi borçlarından, tuta
rı 10 000 000 liraya kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına Maliye ve Gümrük Bakanı yetki
lidir. Bu miktarı aşan kişi borçlarının terkini T.B.M.M.'nin onayına bağlıdır. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 131 inci maddesi ile terkin yetkisi Maliye ve 
Gümrük Bakanına verilmiş olan, ayniyat ve nakit saymanları ile gelir ve ödemelerle ilgili me
murların zimmetlerinden 1 000 000 lirayı aşanlarının terkin listeleri bütçe uygulama sonuçları 
ile birlikte T.B.M.M.'nin bilgisine arz edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum : 

Devlet Hesaplarında Kuruşlu İşlemler 

MADDE 57. — Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para cezaları da dahil olmak 
üzere her türlü gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanetlerin alınıp geri 
verilmesinde ve Devlet kayıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzuatında belirtilmiş tutar ve oran
lar değişmemek şartıyla lira kesirleri dikkate alınmaz. 

Maliye ve Gümrük Bakanı yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak doğacak aksaklıkla
rı gidermeye, vergi dairelerinin müfredat ve mutabakat hesapları arasındaki uyumsuzluğun gi
derilmesi amacıyla denetim raporlarına dayanılarak tespit edilecek kesin farkları terkine yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum : 

Akreditif Kredilerinin Mahsubu 

MADDE 58. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin (A) 
fıkrasının (d) bendi hükmüne uygun olarak 1990 yılında ve daha önceki yıllarda açUrılan akreditif 
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kredilerinin mahsubunu (Gelecek yıllara sari taahhütler hariç) 1990 yılı bitimine kadar sonuç
landırmaya ve mahsubu yapılmayanları nakten iade ettirmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
59 uncu maddeyi okutuyorum : 
Teminatlarla tlgili işlemler 
MADDE 59. — 1 Mart 19.72 tarihinden önce ihale mevzuatı gereğince alınmış olup da 

çeşitli nedenlerle iade edilemeyen veya gelir kaydedilemeyen teminatların iade edilme, gelir ya
zılma ve diğer şekillerde saymanlık kayıtlarından çıkarılması işlemlerini yapmaya ve bu işlem
lerin esas ve usullerini belirlemeye genel ve katma bütçeli idarelerde Maliye ve Gümrük Baka
nı, il özel idareleri ve belediyelerde içişleri Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok'. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
60 ncı maddeyi okutuyorum : 
Vergilerle tlgili Hükümler 
MADDE 60. — a) 7.2.1967 tarih ve 828 sayılı ithalde Alınacak Damga Resmi Hakkın

da Kanun ile değişikliklerinin yürürlük süresi 31.12.1990 tarihine kadar uzatılmıştır. 
b) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 10 uncu maddesi hükümleri 1990 yı

lında da uygulanır. Ancak, vadeli satışlarda, 1990 yılından sonra yapılacak tahsilatların ser
mayeye ilavesi halinde bu hüküm uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Madde üzerinde önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1990 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 60 inci maddesine aşağıdaki 
(c) fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Raşit Daldal Ülkü Güney 
Niğde Gümüşhane 

Tevfik Ertürk Abdulmecit Yağan 
Ankara Kayseri 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

"C) Gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı
nın zarar beyanı da dahil olmak üzere, bu faaliyetlerinin her biri ile ilgili olarak beyan edecek
leri kazançları, bu fıkrada yer alan temel gösterge tutarlarına hayat standardı göstergelerine 
göre belirlenen ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak tutardan düşük olduğu takdirde, bu 
fıkraya göre belirlenen tutar, vergi tarhına esas gelirin hesaplanmasında ilgili kazanç tutarı olarak 
dikkate alınır. 
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1. — 1989 Yılında Beyan Edilen Kazançlar tçin Geçerli Olan Gösterge Tutarları : 

Kalkınmada Kalkınmada 
birinci dere- ikinci dere

cede öncelikli cede öncelikli 
yörelerde yörelerde 

(Lira) (Lira) 

2 400 000 
1 350 000 

1 600 000 

3 000 000 
1 700 000 

1 700 000 

Diğer 
yörelerde 

(Lira) 

5 000 000 
2 800 000 

2 800 000 

Temel Gösterge Tutarları : 
1 inci sınıf tacirler ile serbest meslek erba
bı için 
2 nci sınıf tacirler için 
Noter bulunmayan yerlerde noterlik görevi
ni ifa ile mükellef olanlar ve dava vekilleri
nin münhasıran bu işlerden elde ettikleri 
kazançları için 
Hayat Standardı Gösterge tutarları : 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun müker
rer 116 ncı maddesinde yer alan hayat 
standardı gösterge tablosunun; 
1 numaralı bendindeki tutarlar sırasıyla 

2 (b) numaralı bendindeki tutar 
3 numaralı bendinde yer alan tutarlar sı
rasıyla 

4 numaralı bendinde yer alan tutarlar sı
rasıyla 

5 numaralı bendindeki tutar 
6 numaralı bendindeki tutar 
liradır. 

2. 1989 Yılına Ait Olup 1990 Yılında Bevan Edilmesi Gereken Kazançlara Uygulanacak 
Gösterge Tutarları : 

i) 1989 yılına ait olup 1990 yılında beyan edilmesi gereken kazançlara, birinci bentde yer 
alan temel ve hayat standardı gösterge tutarları % 70 oranında artırılarak uygulanır. 

ii) 3030 sayılı Kanun uyarınca büyükşehir belediyesi olan illerin büyükşehir belediye sı
nırları içinde faaliyette bulunan mükellefler için bu bendin (i) alt bendi ile diğer yöreler için 
tespit edilen temel gösterge tutarları % 20 oranında artırılarak uygulanır. 

iü) Altın imalatı ve/veya altın ticareti ile uğraşanlar için faaliyetin ifa edildiği yöreler iti
bariyle, bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirlenen temel gösterge tutarları °7o 50 oranında 
artırılarak uygulanır. 
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360 000 
540 000 

1 080 000 
360 000 

3 600 000 
720 000 

720 000 
3 600 000 
720 000 

1 080 000 

450 000 
675 000 

1 350 000 
450 000 

4 500 000 
900 000 

900 000 
4 500 000 
900 000 

1 350 000 

750 000 
1 100 000 
2 200 000 
750 000 

7 500 000 
1 500 000 

1 500 000 
7 500 000 
1 500 000 
2 200 000 



T.B.M.M. B : 58 26 . 12 . 1989 O : 2 

iv) Temel gösterge tutarları mükelleflerin ticarî ve meslekî kazançları için ayrı ayrı, ha
yat standardı gösterge tutarları ise aile reisi beyanları da dahil olmak üzere bir defa uygulanır. 

Yeni işe başlayan mükelleflerde, temel gösterge tutarlarının yarısı dikkate alınır. 
Mükellefler, kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait gelir vergisine tabi gelirleri (hamiline 

yazılı mevduatlardan ve menkul kıymetlerden elde edilen gelirler hariç) bulunduğunu belge
lendirdikleri takdirde, temel gösterge tutarlarına isabet eden kısmı hariç olmak üzere, bu esasa 
göre yapılan tarhiyat, Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilir. Şu 
kadar ki mükellefler, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulanlar dahil olmak 
üzere, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından kendilerine ait emekli, maluliyet, dul 
ve yetim aylığı aldıklarını belgelendirdikleri takdirde, hayat standardı esasına göre yapılan tar-
hiyatın temel gösterge tutarının da emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı tutarına isabet eden 
kısmı düzeltilir. 

3. Çiftçilerin 1989 yılına ait olup, 1990 yılında beyan edilmesi gereken ziraî kazançları 
için hayat standardı esası uygulanmaz. 

4. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
belirlenir." 

Tasarıya eklenen bu hükümle, 1989 yılına ait olup 1990 yılında beyan edilmesi gereken 
kazançlar için geçerli olacak temel ve hayat standardı gösterge tutarları; bölgelerin kalkınmış
lık durumu, bölgeler ve mesleklerarası gelir dağılımı dikkate alınmak suretiyle yeniden belir
lenmekte ve hayat standardı uygulamasına ilişkin esaslar düzenlenmektedir. 

Bu düzenleme ile ayrıca, çiftçiler hayat standardı esasının kapsamı dışında bırakılmaktadır. 
Böylece, Anayasamızın verginin malî güce ödenmesi ilkesine uyulmakta ve vergi yükünün 

dengeli ve adaletli dağılımı sağlanmaktadır. 

BAŞKAN — Okunan bu önergeyle Vergi Kanununda değişiklik yapılıyor. Anayasanın 161 
inci maddesinin son fıkrası, "Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm 
konulamaz" hükmünü taşımaktadır, önerge, bu Anayasa hükmüne aykırı düşmüyor mu Sa
yın Komisyon? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, şu anda çoğunluğumuz yoktur. Şahsıma soruyorsanız... 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı olarak soruyorum. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Komisyon Başkanı olarak, bu aykırılığı göremiyorum. Buna benzer uygulamalar var. Karar 
vermek için, Komisyon olarak çoğunluğumuz yok. 

BAŞKAN — Ben size, iştirak ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye sormadım. Okunan 
bu önergeyle vergi kanununda değişiklik yapılıyor. Anayasanın 161 inci maddesinin son fıkrası 
da, Bütçe Kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz" diyor. Yani, 
bir vergi kanununu değiştiriyor... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, şu şekilde izah edeyim : Burada, vergi kanununda herhangi bir değişiklik yapıl
mıyor. Burada, sadece bir madde ilave ediliyor. Yani, vergi kanununun şu maddesi değiştirili
yor diye bir işlem yapılmıyor. 
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BAŞKAN — Yani, Anayasaya aykırı bulmuyorsunuz... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Elbette... Sadece, burada bütçe kanununa bir madde konuluyor, o kadar. 
BAŞKAN — Siz iştirak ediyor musunuz bu önergeye?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Efendim, söylediğim gibi, Komisyon olarak çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu önergeye iştirak ediyor musunuz? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRI t (Manisa) — îştirak ediyo

ruz. Bu, 1988 yılı bütçesinde de vardır ve Muhasebei Umumiye Kanununun belirli maddeleri, 
bu şekilde bir düzenleme yapmaya izin vermektedir ve bu mümkündür efendim. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergeye, Komisyon, gerekli sayısı olmadığı için iştirak 
edemediler; Hükümet iştirak ediyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
60 ncı maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
61 inci maddeyi okutuyorum : 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Payı 
MADDE 61. — 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 

üncü maddesinin (c) bendinde yer alan yüzde 3.S oranı 1990 yılında yüzde 1 olarak uygulanır. 
Bakanlar Kurulu bu oranı yüzde 3.5'a kadar artırmaya veya yüzde l'e kadar azaltmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
62 nci maddeyi okutuyorum : 
Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri 
MADDE 62. —v 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununda saymanlara verilen görev 

ve yetkilerin bir kısmını gerekli görülen hallerde müdür yardımcılarına devrettirmeye, devir ile 
ilgili esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Saymanlar hakkındaki sorum
luluk, devredilen işlerle ilgili olarak görev ve yetki verilenler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
63 nci maddeyi okutuyorum : 
Yabancı Menşeili Araçların Satışı 
MADDE 63. — Genel ve Katma Bütçeli idarelerin ellerinde bulunan yabancı menşeili araç

ların satılması halinde bu satıştan elde edilecek miktarlar, genel bütçeli kuruluşlarda genel büt
çeye, katma bütçeli kuruluşlarda ilgili kuruluş bütçesine özel gelir ve karşılıklarını da yerli üre
tim taşıt edinmek üzere ilgili tertiplerine özel ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

Bu ödeneklerden, yılı içinde kullanılmayanlar iptal olunur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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64 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kutlama Törenleri Harcamaları 
MADDE 64. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile gelirlerinin yarısından fazlası Hazi

ne yardımlarından meydana gelen kamu kurumlan, her yıl kuruluş yıldönümlerinde kutlama 
törenleri düzenleyemez ve bu amaçla harcama yapamazlar. Söz konusu kurumlar bu törenleri
ni kuruluşlarını izleyen her beş yılda bir düzenleyebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
65 inci maddeyi okutuyorum : 
Tekel Satış Hâsılatından Ayrılacak Pay 
MADDE 65. — Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 

(Tekel) satış hâsılatının % l'i, ekici tütün piyasalarının desteklenmesi amacıyla yapılacak alım
ların finansmanında kullanılmak üzere tefrik edilecek özel bir hesapta izlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
66 ncı maddeyi okutuyorum : 
Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 66. — a) (1) 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21.10.1960 

tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) fıkrası, 
(2) 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç 

Ek Madde ile Bir geçici Madde Eklenmesine Dair 20:6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 
3/D üncü maddesi, 

(3) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 
Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna pay verilmesine ilişkin, 

(4) 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 46 ncı maddesinde 
yer alan "... bu harç isteyen öğrenciler için borçlanma veya hizmet yükümlülüğü karşılığı dev
let tarafından ödenir." 

Hükümleri, 1990 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) cetvelinin ilgili tertiplerine konul
muş ödenek tutarları düzeyinde uygulanır. 

b) 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 
ncı maddesinin 4 üncü fıkrası, bu Kanunun "Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları" başlıklı 
maddesi hükümleri çerçevesinde uygulanır. 

c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 60 inci maddesinin 6 ncı 
bendinin a/l fıkrasında yer alan ikramiye oranları 1990 malî yılında sırasıyla (Yüzde on) ve 
(Yü/de doksan) olarak uygulanır. 

d) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunla değişik 
1 inci maddesi uyarınca belediyelere ve il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilat top
lamı üzerinden ayrılacak payların hesaplanmasında ve dağıtımında; aynı Kanunun 3239 sayılı 
Kanunun 131 inci maddesi ile değişik geçici 3 üncü maddesinde 1986 yılı için tespit edilen nis
petlerin uygulanmasına 1990 yılında da devam olunur. 
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e) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve ti özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Ge
lirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun "Payların Hesaplanması ve Dağıtımı" başlıklı 
değişik 1 inci maddesinin dağıtıma ilişkin esasları 1990 yılında uygulanmaz. Bunun yerine söz 
konusu madde uyarınca 1990 yılında ayrılacak payların belediyelere dağıtımı, belediyelerin nü
fusları, kalkınmışlık dereceleri, malî kaynakları, coğrafî konumları ve turistik durumları gö-
zönünde bulundurularak tçişleri, Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık ve tskân Bakanlıklarınca 
birlikte tespit edilecek ve Başbakanlıkça uygun görülecek esas ve usuller çerçevesinde yapılır. 

f) 29.4.1969 tarih ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun değişik 5 inci maddesinde belirti
len döner sermaye miktarı 500 milyar lira olarak uygulanır. 

g) 24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun 18.5.1989 tarih ve 3558 sayılı Kanunla değişik 
39 uncu maddesinin (a) bendinin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ayrılan °7o 16'lık payın bölüşüm ve ödenek kay
dına ilişkin hükmü; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürlüğüne ayrılan % 16'lık pay, Başbakanın onayı ile bu kuruluşlar ara
sında paylaştırılır. Bu paylar bir yandan ilgili katma Bütçeli Kuruluşların (B) işaretli cetvelleri
ne özel gelir, diğer yandan aynı kuruluşların bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak özel 
tertiplere ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıl büt
çelerine devren gelir ve ödenek kaydolunur, şeklinde uygulanır. 

h) 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun"un 1 inci maddesinde yer alan 60 göster
ge rakamı 100 olarak uygulanır. 

(1) 12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 24.6.1938 tarih ve 3488 sayılı Kanunun 
6 ncı ve 1.5.1930 tarih ve 1601 sayılı Kanunla değişik 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı Kanunun 5 
inci maddesi; 

(2) 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununun 2 nci 
maddesi; 

(3) Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her türlü 
dış kaynaklarca kamu kurumlarına, yatırım bankalarına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına Hazine tarafından garanti edilenler de dahil olmak üzere verilecek krediler ve bu kredi
lerin sözkonusu kuruluşlara geri ödenmesi dolayısıyla düzenlenecek kâğıtlar için 1.7.1964 ta
rih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu; 

(4) 2.1.1961 tarih ve 195 sayılı Basın - tlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 42 ve 43 ün
cü maddeleri (özel kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumları ile bunların aynı Kanunun 29 
uncu maddesinin (b) bendi kapsamı dışında kalan iştirakleri hakkında); 

(5) 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci bendi; 

(6) 1.6.1978 tarih ve 2148 sayılı Kanunun ek 3 üncü Maddesinin birinci fıkrası; 
(7) 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 71 nci maddesi, (ihtiyaçların kamu kuruluşla

rından karşılanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.); 
(8) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinin 2 nci fıkrası; 
(9) 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanunun 35 in

ci maddesinin (i) bendi ve son paragrafı; Hükümleri 1990 malî yılında uygulanmaz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 66 ncı maddesinin sonuna 
aşağıdaki (i) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdulmecit Yağan Tevfik Ertürk 
Kayseri Ankara 

Ülkü Güney Raşit Daldal 
Gümüşhane Niğde 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

i) (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 116 net maddesinin, bu Kanunun 60 
inci maddesine aykırı hükümleri, 

(2) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3505 sayılı Kanunla eklenen geçici 32 nci madde 
hükmü, 

1990 malî yılında uygulanmaz. 
Gerekçe : Bu önerge ile çeşitli vergi kanunlarının 1990 malî yılında uygulanmayacak hü

kümleri düzenlenmektedir. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, daha önce verilmiş bulunan önergeyle ilişkili bir önergedir. Daha önceki önerge 
kabul edilmişti; ancak, bizim burada çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Hükümet ka

tılıyor. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
66 ncı maddeyi, değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 66 

ncı madde kabul edilmiştir. 
67 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 67. — Bu Kanun 1.1.1990 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
68 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 68. — Bu Kanunun; 
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a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı, 

b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
d) Diğer hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı, 
Yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü açık oylamaya tabidir; açık oylaması yarınki birleşimde, son konuş
malardan sonra yapılacaktır. 

3. — 1988 Malt Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yûı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı : 287) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, 1988 Malî Yılı Genel Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarısının 1 inci mad
desini tekrar okutup oylarınıza sunacağım : 

1988 Malî Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Genel Bütçenin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; , 

a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden 
(6 339 921 048 674.-) lirası cari, 
(1 077 776 286 499.-) lirası yatırım, 
(12 955 656 277 172.-) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
b) özel kanunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden, 
(19 616 744 678.-) lirası cari, 
(93 516 313 250.-) lirası yatırım, 
(52 309 209 524.-) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
harcaması olmak üzere toplam (20 538 795 879 797.-) lira gider yapılmıştır. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi, daha evvel kabul edilen cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, top
lam (16 813 269 774 717.-) lira olarak gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı efendim?.. Yok. 

2 nci maddeye bağlı cetvelin bölümlerini okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

(1) 287 S. Sayılı Basmayazı 12.12.1989 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum 

Gelir türü 

1 

2 

3 

4 

B-

Açıklama 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Fonlar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Çevre Kirliliği Fonu 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
yenler... Kabul edilmiştir. 

- CETVELt 

Tahmin 
Lira 

15 100 000 000 000 
. Etme-

1 554 481 000 000 
. Etme-

1 500 000 000 000 
. Etme-

— 
. Etme-

Tahsilat 
Lira 

14 231 761 222 806 

1 228 285 194 938 

1 187 766 882 434 

11 447 087 

TOPLAM 18 254 481 000 000 16 647 824 747 265 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Kanun Gelirleri — 165 445 027 452 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 18 254 481 000 000 16 813 269 774 717 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Nazım Gelirler' — 3 660 736 677 354 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi ekli cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Nazım Gider ve Gelir 
MADDE 3. — Toplam (3 660 736 677 354.-) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktarı 

gider yapılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

Denge 

MADDE 4. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 
(3 725 526 105 080.-) liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Tamamlayıcı Ödenek 
MADDE 5. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (354 149 861 501.-) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Devredilen ödenek 
MADDE 6. — 1988 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 

(150 620 804 369.-) liralık özel ödenek, ertesi yılda ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
tptal Edilen Ödenek 
MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı yılı içinde kullanılan ve 

devredilenler dışında kalan (1 955 128 080 116) liralık ödenek iptal edilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Borçları 
MADDE 8. — Bağlı Devlet Borçları uygulama sonuçları Kesinhesap cetvellerinde ayrıntı

sı gösterildiği üzere 31.12.1988 tarihi itibariyle; 
a) (23 839 307 000 000.-) lirası orta ve uzun vadeli, (4 623 747 000 000.-) lirası kısa vadeli 

olmak üzere toplam (28 463 054 000 000.-) lira iç borç, 
b) (38 605 988 612 000.-) lirası Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlara ait, (9 681 800 233 

000.-) lirası da Hazine Garantili olmak üzere toplam (48 287 788 845 000.-) lira dış borç, 
Mevcuttur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 

"Yürütme 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylama işlemi, yarınki birleşimde, son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 
4. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/619) (S. Sayısı ; 282) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, katma bütçeli idarelerin 1990 malî yılı bütçe kanun tasarılarının 1 
inci maddesini tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. Maddenin rakamları daha evvel kabul edilen 
önergeler doğrultusunda, yeni şekliyle okunacaktır. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

KATMA BÜTÇELI İDARELER 1990 M A L Î YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARıSı 

BtRtNCt KISIM 
Genel Hükümler 

ödenekler, öz Gelirler, Hazine Yardımı 
MADDE 1. — a) Katma Bütçeli İdarelerin 1990 yılında yapacakları hizmetler için (10 

167 437 000 000) lira ödenek verilmiştir. 
b) Katma Bütçeli İdarelerin 1990 yılı gelirleri (475 000 000 000) lirası öz gelir, (9 692 437 

000 000) lirası Hazine Yardımı olmak üzere toplam (10 167 437 000 000) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Bağlı Cetveller 
MADDE 2. — Katma bütçeli idarelerin, 
1. ödenek dağılımı (A) işaretli, 
2. Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli, 

1 3. özel hükümlerine göre 1990 yılında tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunacak gelir 
çeşitlerinin dayandığı hükümler, her bir idarenin bütçesine ekli (C) işaretli, 

4. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, her bir idarenin 
bütçesine ekli (G) işaretli, 

5. Harcamalara ilişkin formül, her bir idarenin bütçesine ekli (R) işaretli, 
Cetvellerde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 282 S. Saydı Basmayazı 12.12.1989 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 

ÎKÎNCİ KISIM 

İdarelere ilişkin özel Hükümler 

Tarım Reformu Uygulaması ile İlgili Davaların Takibi 

MADDE 3. —Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün toprak ve tarım reformu uygulama
sı ile ilgili uyuşmazlık ve davaları bu Genel Müdürlük adına gerektiğinde Hazine avukatları 
tarafından da takip edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi ile ilgili işlemler 

MADDE 4. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar hariç, Devlet daire ve müesseseleri, ka
mu tüzelkişileri, dernekler ile diğer kurum ve kuruluşlardan vaki olacak görevler ile ilgili hiz
met taleplerini, kendi imkânları nispetinde, yapılacak anlaşmalar esasları dahilinde ve karşı
lıkları adı geçen kuruluşlarca karşılanmak şartıyla yerine getirmek, ayrıca Karayolları Genel 
Müdürlüğünce yapılan yolların kenarında bulunan ve yol güvenliği bakımından yola giriş ve 
çıkışların düzenlenmesi gereken tesislerin (Akaryakıt istasyonları gibi) ilgilileri tarafından etüt, 
araştırma ve proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin yaptırılması ve bakımı 
maksadıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar bu idareye ait (B) işaretli cet
velde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açı
lacak özel projelere hizmetin gereği olan harcamalar, ile makine teçhizat alımları ve büyük ona
rımlarında kullanılmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Karayolla
rı Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin 
(A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin har
camalara göre, tahakkuk eden miktarı, ilgili projesindeki ödenekten, harcama yapılan projeye 
aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı ertesi yıla birinci fıkra esasları dairesinde 
devren gelir, ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

Geçişi Ücretli Yol, Köprü ve Tünellerin Gelirleri 

MADDE 5. — 11.2.1950 tarih ve 5539 sayılı Kanunun 30.5.1973 tarih ve 1737 sayılı Ka
nunla değişik 20 nci maddesi gereğince geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit ge
lirleri, aynı mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım, onarım ve işletmesinde kulla
nılmak üzere, bir taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde açılacak özel bir tertibe 
gelir, diğer taraftan da yeniden açılacak 111-02-2-000 (Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünelle
rin planlama, proje ve keşif hizmetleri), 112-04-2-000 (Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünelle
rin yapım ve onarımı) alt programı ve projeleri ile; 113-03-1-000 (Geçişi ücretli olan yol, köprü 
ve tünellerin bakım ve işletmesi) alt program ve faaliyetlerinin harcama kalemlerine Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği 
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ahvalde, gelir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin bütçesinin ilgili proje ödeneklerinden 
gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı, ilgili pro
jedeki ödenekten, harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde sarf edilmeyen kısımlar ertesi yıla devren gelir ve ödenek kay
dolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 net maddeyi okutuyorum : 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bütçesi ile ilgili İşlemler 
MADDE 6. — a) Genel ve katma bütçeli kuruluşlar hariç, Devlet kurum ve müessesele

ri ile kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurumlar tarafından sulama, içme suyu, yol ve 
köprü gibi tesislerin yaptırılması ile bunların bakımı, etüt, araştırma ve proje hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesi amacıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu idareye 
ait (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer yandan (A) cetvelinin sonunda açı
lacak özel tertibe Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Köy Hizmetleri, Genel 
Müdürlüğü işin gerektirdiği durumlarda gelir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) 
cetvelinin ilgili tertibinden zorunlu harcamayı yapabilir, tşin bitiminde yapılan harcamalara 
göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel tertibindeki ödenekten harcama yapılan kalemlere ak
tarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısımlar ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

b) Geçmiş yıllarda (a) fıkrasındaki esaslara göre genel ve katma bütçeli kuruluşlara yatı
rılmış bulunan paralar artıklarından bu bütçelerin özel tertiplerinde mevcut olan ödeneklerin, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü cari yıl bütçesine intikali için gerekli işlemleri yapmaya Ma
liye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
1053 Sayılı Kanunla İlgili Taahhüt Hadleri 

MADDE 7. — 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince Ankara ve İstanbul şehirleri
ne içme, kullanma ve endüstri suyu temini maksadıyla girişilecek taahhütlerin tutarı için aynı 
Kanunun 1 inci maddesinde gösterilmiş bulunan azamî taahhüt hadleri, dış yardımlardan te
min olunan proje kredileri için 1990 Malî Yılında uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan ve Ankara - İstanbul belediyelerince yap
tırılacak işler karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların sınırlı oluşu hakkındaki hüküm 
1990 Malî Yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesinden İlgili Bütçelere Yapılacak Aktarmalar 
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MADDE 8. — Baraj ve hidroelektrik santralları inşası dolayısıyla yerlerinin değiştirilme
sine zaruret hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol, köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde 
ulaşımın süratle sağlanması amacıyla havaalanları, inşa, ıslah ve tevsii ve baraj ve göl sahala
rında kalan akaryakıt boru hatlarının varyantı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi
ne konulan ödenekten lüzumlu görülecek miktarı gereğine göre Bayındırlık ve tskân Bakanlı
ğı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Ge
nel Müdürlüğü bütçelerine bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili projelerine aktarmaya ve bu konu
daki gerekli işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi ile ilgili işlemler 
MADDE 9. — Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlar hariç, Devlet daire ve müesseseleri ile 

kamu tüzelkişileri, kamu yararına hizmet eden dernekler ve özel kişiler tarafından sulama, iç
me, kullanma ve endüstri suyu, kanalizasyon, baraj ve hidroelektrik santralı ve diğer su kay
naklarının geliştirilmesi ile ilgili anadone temini, etüt, proje ve inşaat yaptırılması, kanalet, 
boru, beton direk, filitre kumu gibi DSt tarafından üretilen malzemelerin verilmesi, temel ve 
su sondajları, betonla ilgili her türlü deneyler, zemin mekaniği deneyleri, her türlü kimyasal 
deneyler, su, çimento analizleri ve model deneyleri yaptırılması amacıyla Devlet Su tşleri Ge
nel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu idareye ait (B) işaretli cetvelde açılacak özel bîr terti
be gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü işin gerektir
diği ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje öde
neklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden mik
tarı ilgili projesindeki ödenekten harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısımlar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları da
iresinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğin
ce yürütülen içme suyu tesisleri ile ilgili olarak kendi usullerine göre borçlandırılan bedeller 
taksitlerinin ilgili belediyelerce süresinde ödenmemesi halinde ödenmeyen taksitler, 2.2.1981 tarih 
ve 2380 sayılı Kanun uyarınca belediyelere ayrılan paylardan tiler Bankasınca kesilerek Devlet 
Su tşleri Genel Müdürlüğüne ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok., 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden Bayındırlık ve tskân Bakanlığı Bütçesine 

Yapılacak Aktarmalar 
MADDE 10. — 29.4.1959 tarih ve 7258 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince her çeşit 

spor, saha ve tesisleri vücuda getirmek amacı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin 
(A) işaretli cetvelinde yer alan projelerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 21.5.1986 

— 401 — 



T.B.M.M. B : 58 26 . 12 . 1989 O : 2 

tarih ve 3289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapabilecek işler dışında kalanlara ait ödenek
leri, Bayındırlık ve tskân Bakanlığına aynı amaçla aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısımlar, projenin ikmali için müteakip yıl 
bütçesine devredilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlanacak Gelirler 
MADDE 11. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli cetvelin "Futbol Mü

sabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Elde Edilecek Gelir" tertibinde kayıtlı kaynaktan sağ
lanacak gelir fazlalarını sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük onarım
larında kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gelir 
diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine dev
ren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili tşlemler 
MADDE 12. — Telsiz Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli cetvelin 5.4.1983 tarih ve 2813 

sayılı Kanunun 28.5.1986 tarih ve 3293 sayılı Kanunla değişik 27 nci maddesi gereğince sağla
nan gelirlerden oluşan "Ücret Gelirleri" tertibinde kayıtlı kaynaktan sağlanacak gelir fazlala
rını "1990 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hüküm
lerine göre, 1990 yılı programı ile ilişkisi kurulmak suretiyle, 2813 sayılı Telsiz Kanununda yer 
alan telsiz hizmetleri ile 3293 sayılı Kanunla Genel Müdürlüğe verilen Millî Monitoring faali-
yet ve hizmetlerinin yürütülmesi, Taşra Telsiz Bölge Müdürlüklerinin kurulması için gerekli 
bina, arazi, makine ve teçhizatın, yapımı, satın alınması, bunların bakım, onarım ve geliştiril
mesi, kamulaştırma giderlerinin karşılanması, diğer taraftan (personel giderleri hariç) kira, bakım 
ve onarım gibi hizmet alımları ile demirbaş giderleri için cari harcamalarda kullanılmak üzere, 
Telsiz Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek 
kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilmeyen kısımları ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine dev
ren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi ile tlgili tşlemler 
MADDE 13. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesinin (B) işaretli cetve

linde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını "1990 yılı Programının Uygulanması, Ko
ordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre 1990 yılında yatırım programına 
alınacak projeleri gerçekleştirmek üzere anılan Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel 
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gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilemeyen kısımları ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren 

gelir ve ödenek kaydolunur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yükseköğretim Kurumlarına ödenecek Harçlar 
MADDE 14. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 46 ncı 

maddesine göre öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına ödemek zorunda bulundukları harç
lar, bütçe ile ilişkilendirilmeksizin öğrenci Harçlar Fonuna yatırılır ve bu fonda toplanan pa
ralar ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili işlemler 

MADDE 15. Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde yıl içinde mey
dana gelebilecek gelir fazlalarını bu Genel Müdürlüğün cari hizmetlerinde ve "1990 Yılı Prog
ramının Uygulanması, Koordinasyonu ve izlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yatırım 
hizmetlerinde, personel ve yolluk giderlerinde, hizmet, tüketim malları ve malzeme alımların
da, demirbaş giderleri ile diğer ödemelerinde kullanılmak üzere, bir yandan özel gelir, diğer 
yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanununun uygulanacağı 
MADDE 16. — Bu Kanunda yer alan Hükümler saklı kalmak üzere, Genel Bütçe Kanunu 

hükümleri katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 

MADDE 17. — Bu Kanun 1.1.1990 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
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Yürütme 
MADDE 18. — Bu Kanunun; 
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Başbakan ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı, 

b) Yükseköğretim kurulu ve üniversiteler ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Millî 
Eğitim bakanları, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümle
rini Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık ve tskân bakanları, 

d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük 
ve Sağlık bakanları, 

e) Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Tarım Orman ve Köyişleri bakanları, 

f) Petrol tşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanları, 

g) Telisiz Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Ulaştırma ba
kanları, 

Yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylaması, yarınki birleşimde, son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 
5. — 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli Iderelerin Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 

Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) (S. Sayısı : 288) (1) 

BAŞKAN — Şimdi de, Katma Bütçeli idarelerin 1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısının 1 inci maddesini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım : 

1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Katma Bütçeli idarelerin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden, 
(1 031 080 691 712) lirası cari, 
(l 953 476 402 880) lirası yatırım, 
(200 519 520 885) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
b) özel Kanunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden, 
(2 514 504 847) lirası cari, 
(506 052 546 689) lirası yatırım olmak üzere toplam 
(3 693 643 667 013) liralık gider yapılmıştır. 

(1) 288 S. Saydı Basmayazı 12.12.1989 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — 1 inci maddeyi, daha evvel kabul edilen cetvellerle birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Katma Bütçeli idarelerin 1988 Malî Yılı gelirleri (B) işaretli cetvelde göste

rildiği üzere; (227 807 170 609) lirası öz gelir, (546 250 708 667) lirası özel kanun gelirleri ve 
(2 728 708 852 173) lirası da Hazine Yardımı olmak üzere (3 502 766 731 449) lira olarak ger
çekleşmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeye bağlı cetvelin bölümlerini okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yarıdımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Kanun Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

9 531 000 000 

153 617 000 000 

3 110 285 000 000 

Tahsilat 
Lira 

18 067 493 471 

175 692 205 001 

2 762 756 324 310 

546 250 708 667 

GENEL TOPLAM 3 273 433 000 000 3 502 766 731 449 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, ekli cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denge 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 
(190 876 935 564) lira gider fazlası meydana gelmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
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Tamamlayıcı ödenek 
MADDE 4. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (17 071 735 343) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

1 Ertesi Yıla Devreden ödenek 
MADDE 5. — 1988 yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 

(39 535 712 547) liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
İptal Edilen Ö»denek 
MADDE 6. — 1988 yılı ödeneği (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (4 041 971 753 43 8) 

lira olup, bu tutardan yılı içinde harcanamayan (325 864 109 221) liralık ödenek iptal edilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylama, yarınki birleşimdeki son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 
Pek muhterem milletvekilleri, bugünkü programı tamamlamış bulunuyoruz. 
Bütçenin tümü üzerindeki son konuşmaları, bütçe kanunu tasarılarıyla, kesinhesap kanu

nu tasarılarının açık oylamasını ve Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, mil
letvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle, Anayasanın 84 üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliğinin düşmesinin açık oylamasını yapmak için 27 Aralık 1989 Çarşamba 
günü saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.17 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

58 İNCİ BİRLEŞİM 

26 . 12 . 1989 Salt 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

x 1. — 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) 
(S. Sayısı: 281) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 2. — 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı: 287) 
(Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 4. — 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Katma Bütçe
li İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) 
(S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu'nun milletvekilliğinden istifa, etmesi ne
deniyle Anayasanın 84 üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düş
mesinin açık oylaması (Oylama günü : 27.12.1989 gttntt yapılacak olan Bütçe ve Kesinhesap 
Kanunu taşanlarının açık oylamasını mü takip) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

(x) Açxk oylamaya tabi ifcri gösterir. 




