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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu'nun, Dilekçe Kornişonu üyeliğinden çekindi

ğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
(10/56) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 

süresinin 10.1.1991 tarihinden, 
(10/79) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 

süresinin 2.1.1991 tarihinden; 
İtibaren 3'er ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereleri kabul edildi. 

1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/752, 1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları: 488, 489, 495, 493) görüşmelerine 
devam olunarak; 

İçişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı; 
1991 malî yılı bütçeleri ve 1989 malî yılı kesinhesapları ile, 
Tekrar okutulan gider bütçesi 1 inci maddesinin, bağlı cetvelleriyle birlikte; 
Kabul edildikleri açıklandı. 
23 Aralık 1990 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 19.58'de son ve

rildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Konya 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Kadir Demir 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER: Mustafa Sangül (İstanbul), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLEMLER 

1. — 1991 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/752, 1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Soydan: 488, 489, 495, 493) (1) 

A) GELİR BÜTÇESİ 

2. — 1991 Malî Yüı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752) (S. 
Sayısı: 488) 

3. — 1989 Malî Yüı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulnduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yüı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 3/1398) (S, Sayısı: 495) 

4. — Katma Bütçeli idareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/753) (S. Sayısı: 489) 

5. — 1989 Malî Yüı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Büdirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yüı Katma Bütçeli idareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/1399) (S. Sayısı: 493) 

BAŞKAN — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1989 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre gelir bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Şimdi, grupları ve şahısları adına söz almış sayın milletvekillerini sırasıyla takdim ediyo

rum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına İsparta Milletvekili Sayın Aykon Doğan; Anavatan Partisi 

Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Kadir Demir, Aydın Milletvekili Sayın Ömer Okan Çağ
lar; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu âdına Amasya Milletvekili Sayın Tahir Köse, Tunceli 
Milletvekili Sayın Kamer Genç. 

Şahısları adına, aleyhinde; İsparta Milletvekili Sayın Aykon Doğan, İstanbul Milletvekili 
Sayın Hüsnü Okçuoğlu, Kocaeli Milletvekili Sayın Alae,ttin Kurt. 

tik sözü, Doğru Yol Partisi Grubu adına, İsparta Milletvekili Sayın Aykon Doğan'a veri
yorum. 

Buyurun Sayın Doğan. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Doğan, süreniz 40 dakikadır. 

(1) 488, 489, 495, 493 S. Sayüı Basmayazüar 10.12.1990 tarihli 44 ncü Birleşim Tutanağına ekli
dir. 
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DYP GRUBU ADINA ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; Doğru Yol Partisinin, 1991 yılı gelir bütçesi üzerindeki görüşlerini açık
lamak üzere huzurlarınıza geldim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Bütçe çalışmalarının sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Sözlerimin başında, 1991 konsolide 
devlet bütçesinin, fonların, KİT Bütçelerinin, mahallî idare bütçelerinin memleketimize ve mil
letimize, hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1980 yılından 1990 yılına kadar geçen on yıl içinde, dünya ekono
mik ve siyasî konjonktüründe çok müsait bir ortam gözlendi; bu durum, körfez krizinin başla
dığı 2 Ağustos 1990 tarihine kadar da devam etti. Dünya, 1980-1990 yıllarında siyasî ve ekono
mik bakımdan istikrar içinde oldu. Türkiye, bu çok müsait ekonomik konjonktürden yararla
nabilirdi; ama, bugün geldiğimiz duruma bakılırsa, Türkiye'nin, on yılda, dünya ekonomik 
konjonktüründeki çok müsait ortamdan faydalandığını söylemek mümkün değildir. 

Anavatan Partisi Hükümetlerinin, özellikle bütçe konuşmalarında, taahhüt ettikleri eko
nomik istikrar, yedi yıllık iktidar dönemlerinin dolmuş olmasına rağmen, bugün sağlanmış de
ğildir. Geçen yedi yıl içinde pahalılık, genelde yıllar itibariyle yüzde 60-70 düzeyinde seyret
miştir. Son on yılın ortalaması ise yüzde 50'lerin üzerinde olmuştur. 

Dünya, 1991 yılına, Körfez krizinin siyasî ve ekonomik stresiyle giriyor; Türkiye, stresli 
ortamın tam kenarında, önümüzdeki günlerin ekonomik konjonktürü ise, geçmiş kadar ay
dınlık değil, önemli belirsizlikler var. 

Değerli arkadaşlarım, 1950'den bu yana Cumhuriyet Türkiyesinde gözlenen çok önemli 
bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu da, bugüne kadar, iktidarın ve muhalefetin gü
venlik meselelerinde ve dış politikada genelde birlikte hareket etmeleridir; ama, körfez politi
kasında, iktidar ve muhalefetin aynı paralelde olduğunu göremiyoruz. Hatta, görünen odur 
ki, Körfez politikasında, tktidar Partisi içinde dahi görüş farklılıkları vardır. Bu, 1991 yılında
ki Türkiye için önemli bir talihsizliktir. 

1990 yılı gelir bütçesi üzerindeki konuşmalarımda, eğer bir ülkede yasama ve icra organı 
dengesinde sağlıklı bir yapılaşma sağlanamamışsa, yasama organının kanun yapma, denetim 
görevi, harp ilan etme, yabancı ülkelerden asker çağırma ve yabancı ülkelere asker gönderme 
yetkileri, yasama organından şu veya bu şekilde icra organına kaydırılmışsa, sağlıklı bir parla
menter rejimden bahsedilemeyeceğini, ifade etmiştim. 1990 yılı için, bu endişeleri, daha bütçe
nin başında taşıdığımı açıklamıştım. 1990 yılında bunların hepsini yaşadık; yüksek bir enflas
yon yaşadık, yasama organının yetkilerinin, büyük ölçüde, icra organına, Anavatan Grubuna 
mensup değerli arkadaşlarımızın oylarıyla taşındığını gördük. 

1991 yılına girerken, parlamenter sistemimizin durumu daha değişiktir, daha endişe verici 
bir durum arz etmektedir. Bu durumu, son aylarda yaşadığımız bazı olaylara değinerek belirt
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu olayların birincisi; bütçenin Komisyonda görüşülmeye başlandı
ğı sırada, Anavatan Partisine mensup Komisyon üyelerinin Köşkü ziyaretleri sırasında, Sayın 
özaPın, bütçenin 120 trilyonda muhafaza edilmesi talimatını vermesidir. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — öyle bir şey yok! Ben de oradaydım... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Evet, Sayın Özal demiştir ki, "Bütçeyi del-

dirmeyin..." Milliyet Gazetesinin manşetlerini okuyabilirsiniz. Bu talimatı, Plan ve Bütçe Ko
misyonunun Anavatan Partisine mensup üyelerinin, köşkü ziyaretlerinde duyn.u • '.naL-ı 
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gerekir. Bunu bir tarafa bırakalım... Daha, bu olaylar zincirine devam edeceğiz. 
tkinci olay, Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk ettiği çeşitli vergi kanunla

rında değişiklik yapan 14 maddelik vergi tasarısının, Anavatan Partisine mensup Plan ve Büt
çe Komisyonu üyeleri tarafından da tamamen değiştirilmesidir; Hükümetin teklif ettiği hiçbir 
madde aynen bu Meclisten geçmemiştir. Bugüne kadar da, bu Parlamentoda böyle bir vergi 
tasarısı bütün maddeleri değiştirilerek kanunlaşmamıştır. \ani, bu, tamamen size özgü bir olay 
mı? 

Daha değişik bir hatıramı da burada anlatmak istiyorum. Vergi tasarısının esasını teşkil 
eden, hayat standardı ve götürü vergilendirmenin temel göstergelerinin asgarî ücrete bağlan
ması görüşü, 1980 yılındaki büyük vergi değişiklikleri yapılırken o zamanın Başbakan Yardım
cısı Sayın özal tarafından Konseyden ısrarla geçirilmek istenmiş; ama, kanunlaştırılamamıştır. 
Sayın özal, o gün Başbakan Yardımcısı iken yapamadığını -çünkü o zaman Köşkte Sayın Ev
ren vardı- Cumhurbaşkanı olduktan sonra, gerek Hükümete, gerekse Anavatan Grubuna empoze 
etmiştir. Bu tasarının temel ruhu, o zaman Sayın özal'ın kafasında olan bu fikirdir. Herhalde 
buna da itarazınız olmamak gerekir. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Bilgiler, gazete malumatına dayanmasın... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Gazete malumatı değil, bu olayların canlı 

şahidi benim. O günler bunları yaşadım ve bunu bir hatırama müsteniden burada sizlere ifade 
ediyorum. Bu olayları anlatmaya devam edeceğim; sadece bir iki olayla bitmemiştir mesele. 

Sadece bu iki olay göstermektedir ki, artık, Türkiye'nin hükümetini sadece Akbulut Hü
kümeti olarak kabul etmemek lazımdır; Sayın özal, her önemli olaya göre Meclisten özel gruplar 
oluşturmaktadır ve bu gruplar vasıtasıyla devleti bizzat kendisi yönetmektedir. Yani, her önemli 
olay için yeni bir hükümet, her önemli olay için iktidarın Meclis grubunda güç odakları... Dev
letin yönetimi bü şekle dönüşmüştür. 

Bu yöntem, parlamenter sistemle bağdaşmayan bir yöntemdir. Bu yöntem, başkanlık sis
temlerine has bir müessesedir. Parlamenter sistemlerde devlet, hükümet tarafından yönetilir. 
Hükümet, bürokrasinin yardımı ile iktidar grubunu sürükler. Bir tek hükümet vardır; her ola
ya göre değişik hükümetler yoktur, iktidar grubunun güven ve desteği devam ettikçe de, mem
leket meselelerinden sorumlu olan, yine hükümettir. Hükümet lokomotiftir. Ama, aşağıda zik
redeceğim olaylarla görüyoruz ki, bugünkü Hükümet, lokomotif olmaktan çıkmış, vagon du
rumuna düşmüştür; Sayın Cumhurbaşkanının arkasına takılmış bir vagon durumuna düşmüş
tür değerli arkadaşlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Bütçeye gel, bütçeye... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Biraz sonra konuya da geleceğim, göre

ceksiniz. 
Türkiye'de değişik hükümetlerden bahsetme zamanı gelmiştir. Bugünkü gazetelerin önemli 

köşe yazarları da buna değinmektedirler. Bakınız, bir yazar, bugün ne diyor: "Sayın özal'ın 
kırmadığı bir otorite kaldı mı? Ama biz, yine de umutsuzluk içinde değiliz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çoğunluğunu oluşturan ANAP'lı milletvekillerinin ve bazı bakanların kemik
lerine bıçağın dayanmakta olduğuna inanıyoruz ve millet sevgisinin, pek uzak olmayan gün
lerde, onların, Parlamentoyu olsun, Cumhurbaşkanının buyruğu altına girmekten koruyacak
larına güvenimizi yitirmiş değiliz... Evet, bu Meclis böyle kalmaz. Şairin dediği gibi, bu Meclis 
böyle kalmaz, mestler mahmur olur bir gün." Bunu ben demiyorum. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Gazeteci diyer... 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bunu, bugünkü gazetelerden birisinde, bir 
köşe yazarı söylüyor. 

iddialarıma devam ediyorum, değerli arkadaşlarım. Türkiye, artık -değindiğim gibi- her 
olaya göre oluşturulan hükümetler tarafından yönetilir hale gelmiştir; Körfez krizinde hükü
met başkadır... Evet, Körfez krizindeki politikayı bu Hükümet tayin etmemiştir. Genelkurmay 
Başkanı Sayın Torumtay'ın istifasına varan olaylar zincirinde de hükümet yine başkadır; ama, 
bu Hükümet, hükümet değildir. Geçen hafta Yüce Meclisten geçen vergi tasarısında Hükümet 
başkadır. 1991 yılı konsolide bütçesinin sorumlusunu da bu Hükümet saymamak lazımdır. 

Hepinizin bildiği üzere, Konya'da imzaya açılan ve kamuoyuna açıklanan anayasa tadil 
teklifi dahi başka bir hükümete ait değil midir değerli arkadaşlarım?!.. 

Gelelim, 30 Kasım 1990 tarihinde kararlaştırıldığı halde... 
ÜNAL AKKAYA (Çorum) — 1900 olmaz... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — 30 Kasım 1990 tarihinde kararlaştırıldığı 

halde, iki gün önce basına açıklanan çevik kuvvet daveti kararı 30 üyeli Hükümetin kararı mı
dır; yoksa, Sayın Cumhurbaşkanının, Başbakanın, Dışişleri Bakanının ve Sayın Millî Savun
ma Bakanının; bu dört kişinin aldığı bir karar mıdır? 

Arkadaşlarım diyor ki, "Bunların vergi gelirleriyle ilgisi nedir?" Değerli arkadaşlarım, 
buradan vardığımız husus şudur; tek gerçek şudur: Bugün, Akbulut Hükümetinin sadece ken
disi için hükümet olduğudur. Sayın Akbulut ne kadar iyi niyetli olursa olsun, Sayın Cumhur
başkanının tutum ve uygulamalarına karşın parlamenter sistemi işletmeye ne kadar çalışırsa 
çalışsın, olaylar ortadadır. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ne yapsanız bizi birbirimize düşüremezsiniz. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Sizi birbirinize düşürmeye çalışmıyorum; 

bugün Meclisin Anavatan Partisi Grubunun ilan tahtasında bir yazı var; Sayın Meclis Başkanı 
tarafından sizlere ithaf edilmiş; muhalefetin ilan tahtasına asılmamış, orada deniliyor ki; "Ey 
milletvekilleri, bir üye tarafından verilen ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen, Genel Ku
rulda görüşülecek olan kanun teklifinde sözü edilen..." 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Vergi ile ilgisi nedir? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Anlatacağım efendim; vergi ile ilgili. 
"...bankaların ve sigorta şirketlerinin ve malî kuruluşların kârlarından yüzde 2 oranında 

vergi alınması teklifi Anayasaya aykırıdır, buna karşı çıkınız." tmza: Merkez Bankası ve Ban
kalar Birliği Başkanı. 

Değerli arkadaşlarım, bu yazının adresini siz, kendi grubunuz ve sizin içinizde oluşturula
cak bir lobiyi kabul ediyor musunuz; yoksa, bu yazının gideceği adresin Hükümet olduğunu 
mu kabul ediyorsunuz? Parlamenter sistemin gereği budur. (DYP sıralarından alkışlar) Eğer 
bu, bütün parlamenterlere duyurulacaksa, bu ilanın muhalefetin ilan tahtasına da asılması ve 
bütün milletvekillerine tektek gönderilmesi lazımdır. 

Asılısı dahi faullüdür ve bu mektubun, talebin adresi de faullüdür. Yani, Merkez Bankası 
Guvernörü dahi, bu Hükümeti, hükümet saymamaktadır değerli arkadaşlarım. (DYP sırala
rından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu olaylar zinciri karşısında, ben bu Hükümetin, memleketin 1991 
yılında yaşayacağı ekonomik ve siyasî sorunların üstesinden geleceğine ve birkaç gün sonra ka-* 
nunlaşacak bu bütçe tasarısına sahip çıkacağına ve bunu sağlıklı bir şekilde uygulayabileceği
ne inanmıyorum. 
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KADİR DEMİR (Konya) — İnanmanı beklemiyoruz; inanmasan da olur. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Vatandaş inanıyor mu ki?... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bugün, bırakalım bütçenin performansını 

değerli arkadaşlarım, çok kritik bir dönemden geçen Türkiye için, sorun, memleketin ekono
mik ve sosyal dertlerine çare bulacak, iç ve dış güvenliğin sahibi ve mesulü olacak, güvenilir, 
güçlü, itibarlı, arkasında kamuoyu desteği olan ve daha önemlisi, parlamenter sistemi işlete
cek, ona sahip çıkacak bir hükümetin bulunamayışıdır. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Doğan, siz bu Meclise kaç günden beri gelmiyorsu
nuz; neredesiniz? Şu Meclise devam edin biraz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) —• Değerli arkadaşlarım, bakarsanız, muha
lefetin Meclis grubu, şu anda sizin 280 rakamınıza nispet edilirse, bu tablonun bizim için değil, 
sizin için düşündürücü olduğunu anlarsınız. Bakın muhalefet grubuna... (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale etmeyin lütfen... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Mecliste hiç görmüyorum seni. 
BAŞKAN — Lütfen, hatibe yerinizden müdahale etmeyin. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Sayın Hükümet üyelerinin açıklamalarına 

bakılırsa, geçtiğimiz yıl içinde, Türkiye, sosyal ve ekonomik bakımdan büyük mesafeler almış
tır. Soruyorum değerli arkadaşlarım; Türkiye, sosyal ve ekonomik bakımdan nasıl büyük me
safeler almıştır? 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sayın Başkan, divan üyesi oradan hatibe sürekli müda
hale ediyor, gerekli ikazı yapın efendim. 

BAŞKAN — Gereken uyarı yapılmıştır Sayın Neidim. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Anavatan Hükümetleri döneminde laik ve 
demokratik sosyal hukuk devletinin geliştirilmesi hususunda hangi önemli adımlar atılmıştır, 
bunu bizzat düşününüz. Geçen yedi yıl içinde, Anavatan Hükümetlerinin Ekonomik politika
larının sonuçları ortadadır; Türkiye'nin ekonomik durumunu Yunanistan ile mukayese ederek 
veyahut demokratik rejime geçmek isteyen Bulgaristan ile, Romanya ite mukayese ederek an
latmak mümkün değildir; bu mukayeselerin ekonomik değeri yoktur. Bir ekonominin perfor
mansı ve başarısının, ilmen kabul edilmiş aşağıdaki göstergelere göre ölçülmesi lazımdır. Bu 
ölçüler nelerdir?.. Büyüme hızları, enflasyona oranları, iç tasarrufların gayri safı millî hâsıla
ya oranı, yatırım ve işsizlik, paranın dış değeri, gelir dağılımı, bölgelerarası gelişmişlik, dış ti
caret dengeleri ölçütleridir. Bakalım bunlara; bu ölçülere göre, saydığım şu ilmî kriterlere göre, 
yedi yıl içinde, Türk ekonomisi, gerçekten, Sayın Maliye Bakanının ifade ettiği gibi, daha üs
tün; hele, 1960'h, 1970'li, 1980'li yıllardan daha üstün bir performans mı göstermiştir? Hangi 
açıdan bakılırsa bakılsın, 1980-1990 döneminde, Türk ekonomisinin sağlığı ve başarısı, ifade 
ettiğim, geçmiş on yıllık dönemlerin gerisindedir. Bakalım; ekonomik büyüme hızı 1960-1970 
arasında yüzde 7; 1970-1980 arasında yüzde 6,5*tir. 1980-1990 döneminde ise yüzde 5'tir. İşte 
ölçü budur. Enflasyona gelince: Türkiye, hiçbir dönemde, 1980-1990 döneminde olduğu kadar 
yüksek hayat pahalılığı yaşamamıştır. Bu konuda dünyada üstünüze şampiyon ancak Güney 
Amerika devletleri olabilir değerli arkadaşlarım. 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Ekmek yoktu, su yoktu zamanında... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Seni ekmek çarpar. Bakıyorum, hiç ek

mekle beslenmiş halin yok; ekmekle beslenmiş insanlar biraz şişman olur. Daha çok proteinle 
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beslendiğin anlaşılıyor. Değerli arkadaşlarım, bana laf atan arkadaşa söylüyorum. 
Bakalım yatırımlar ne olmuştur: Yatırımların azaldığı bir gerçektir. Hangi ölçü esas alı

nırsa alınsın, işsizlik oranı artmıştır. 
Bakın, en çok övündüğünüz iç tasarrufların gayri safı millî hâsılaya göre artış oranı da 

bugün yüzde 23'lere doğru gerilemiştir. Gelir dağıtanının bozulmadığını da iddia edemezsiniz; 
gelir dağılımı da bozulmuştur. Çiftçinin, esnafın, işçinin, memurun, emeklinin, dul ve yetimin 
millî gelirden aldığı pay düşmüştür. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sokaklar arabadan geçilmiyor. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Sayın Bakan dün burada açıkladı; Türki

ye'nin 41 milyar dolar dış borcu olduğunu ifade etti. Bu sabah tetkik ettim geldim; bunun 41 
milyar dolar değil, döviz tevdiat hesapları hariç 42 milyar dolar; onları da katarsanız 50 milyar 
dolar olduğunu saptadım. Sayın Bakan burada diyor ki, "Bizim net kullanımımız 8 küsur mil
yar dolardır, bunun 12,5 milyar doları kur farklarından gelmektedir." Ama, ne var ki, döviz 
tevdiat hesaplarını burada dikkate almamaktadır. Döviz tevdiat hesapları 8 milyar dolardır, 
onu da katarsanız, kendi hesabınıza göre, aşağı yukarı, Türkiye'nin 60 yılda yaptığı dış borcu 
siz 10 yılda yapmışsınız; kendi beyanınız da, varılan sonuç budur. (DYP sıralarından alkışlar) 
Evet, kendi beyanınızda vardığınız sonuçta, "Biz Türkiye'nin 60 yılda yaptığı borcu 10 yılda 
yaptık. Bunun içinde, 12 milyar dolarlık kur farklarını saymıyoruz" demiş oluyorsunuz. Ne 
kadar saptırırsanız saptırın, gerçekler bu. 

Sayın Maliye Bakanının ne kadar mucit olduğunu biliyoruz. Geçen bütçe konuşmaların
da demişti ki, "Efendim, bu kur farkları enflasyonun sebebidir." Şimdi de, kur farklarına sı
ğınıyor, döviz borçlarını azaltmaya çalışıyor... Bakınız, enflasyonun sebebi olan kur farkları 
sizi kurtardı. Bir taraftan diyeceksiniz ki, kur farkları enflasyonun sebebidir, diğer taraftan 
diyeceksiniz ki, dış borçların 12,5 milyar doları kur farklarından ileri geliyor... Olacak şey de
ğil. Bu, kur farklarından gelebilir; ama, yarın bunun tersi de olabilir; doîarın diğer paralara 
karşı paritesi değişir, kur farkları -ileriki yıllarda eğer iktidar olabilirseniz- dış borçarınızı dü
şürür. 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Oluruz, oluruz. 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Aman, Allah korusun. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Tabii, ne olacağınıza siz değil, burada otu

ranlar değil, sizi buraya gönderenler karar verecektir. Bir kere, siz kendi kendinize gelin-güveyi 
olmayın. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Onu boş ver, gelir bütçesi üzerinde konuş. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Zaten onun üzerinde konuşuyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi de gelir bütçesinin performansına şöyle bir bakalım: 104 tril

yon 298 milyar liralık bir bütçe yaptınız. Bunun 20 trilyonu açıkla karşılanacaktır. Bu açık, 
bugün bütçenin yüzde 4,5'ine tekabül eder. Sizin iktidara geldiğiniz 1983 yılındaki bütçe açığı
nın, gayri safi millî hâsılaya oranı 4.7 değil, 2.5 civarlarındadır. Yani bugün, bütçe açıklarını 
-iktidarlarınız döneminde- bir kat artırmışsınız. Geçmiş dönemlerde, bakardık, fon bütçele
rinde bu açık olmazdı. Elhak, bu yıl da fon bütçeleriniz de 3 trilyon açık, KİT bütçelerinizde 
3 trilyon açık, konsolide bütçeniz 20 trilyon açık... Açık olmayan hiçbir tarafınız kalmamış. 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Önümüz de açık, yolumuz da açık. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Millet, nerenin açık nerenin kapalı oldu

ğunu görüyor. 
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Değerli arkadaşlarım, bunlar dikkate alınınca, bugün, 1991 yılı gelir bütçesinin perfor
mansını hiç de iyi görmüyoruz. Aslında, gelir bütçesinin en büyük sorunu, kamu açıklarının 
1990 yılında gayri safi millî hâsılanın 9.3 oranına ulaşmış olmasıdır. 1990 yılında bütçe açıkla
rınızın gayri safî millî hâsılaya oranı da yüzde 5 civarındadır. Aslında, 1991 gelir bütçesi böyle 
namüsait şartlar altında uygulamaya konulacaktır. Şimdi, gelip bu kürsüden deyiniz ki, efen
dim bunlar bir bütçenin performansı için çok müsait şartlardır... 

Değeri* arkadaşlarım, bu noktaya nasıl gelinmiştir: Bu noktaya 1984 yılında vergi siste
minde yaptığınız değişikliklerle gelinmiştir. 1984 yılında vergi kanunlarında yapılan değişiklik
lerin en önemli vasfı, kârlardan, rantlardan, faiz gelirlerinden asgarî düzeyde vergi alınmasına 
gidilmesidir. Bunlardaki vergi oranı minimum yüzde 20-25'lerde iken, sizler bunları yüzde 10'lara 
çektiniz. Bunun karşılığında meydana gelen bütçe açıklarına ilişkin vergisel tedbirleri de getir
mediniz. Bütçelerdeki gelir kayıplarını telafi etmek için de aşırı derecede borçlanmaya gittiniz. 
Yedi yıl içinde aşırı derecede borçlanma, borçlara karşı yüksek düzeyde faiz ödeme neticesin
de, borç-faiz helezonu ilişkisiyle bu noktaya geldiniz. Gittim araştırdım, sizlere arz ediyorum: 
Eğer bu borçlanma olmasaydı, 20 trilyon 700 milyar liralık faiz ödemeleriniz olmayacak ve 
bu bütçeniz fazla verecekti. Evet, 20 trilyon açığınız var, 20 trilyon 700 milyar Türk Lirası faiz 
ödüyorsunuz. Bu faiz olmasaydı bütçeniz fazla verecekti. Eğer bu faiz ödemeleri makul düzey
de olabilseydi, bütçeleriniz hiç olmazsa makul açıklarla buraya gelmiş olacaktı. Kısaca, şunu 
söylemek istiyorum: 1983 yılı sonunda, 1984 yılı başında yaptığımız vergi kanunlarındaki de
ğişiklikler, sizleri bu noktaya getirmiştir. 

Sayın Bakan burada açıkladı, "Efendim, vergi gelirlerimizdeki artış 1991 yılında yüzde 
56 küsur olacak" dedi. Bana göre, bu önemli değildir; önemli olan, Türkiye'nin nereden nere
ye geldiğidir. Vergi gelirleriyle, kamu harcamalarının yüzde kaçını karşılıyorsunuz? Geçmiş yıl
larda bu oran nedir, şimdi onları vereceğim: Sizin İktidara geldiğiniz yıl, yani 1983'te -O za
man, iç ve dış borç anapara ödemeleri bütçeden ödeniyor- iç ve dış borç anapara ödemeleriyle 
birlikte, konsolide bütçe harcamalarının yüzde 73'ü vergi gelirleriyle karşılanıyor iken, bugün 
geldiğiniz noktada aynı düzeydeki harcamaların ancak yüzde 56,7'sini vergi gelirleriyle karşılı
yorsunuz. Sadece bu durum 1991 bütçesinin ne noktada olduğunu göstermeye yeter. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir değerleme yapmak istiyorum. 1991 yılı konsolide bütçe
sinden faiz olarak ödediğiniz 20 trilyon 700 milyar lira, gayri safı millî hâsılanın yüzde 4,7'sidir; 
1991 yılında, sizin, 440 trilyonluk ekonomide öngördüğünüz büyüme (yani refah) oranı ise 
5,9'dur. Yani, rant sahiplerine faiz geliri olarak ödediğiniz para, gayri safı millî hâsılanın 4,7'si, 
bütün millete verdiğiniz refah da gayri safi millî hâsılanın 5,9'u... Sizin, faiz geliri sahiplerin
den başka gözettiğiniz kimse yoktur politikanızda. Bunu ifade etmek istiyorum. (DYP sırala
rından alkışlar) Yine tekrar ediyorum: Bu bütçeden rant sahiplerine faiz olarak ödediğiniz pa
ra, gayri safi millî hâsılanın 4,7'si, sizin 1991'de öngördüğünüz gayri safi millî hâsılanın büyü
me oranı da 5,9; aradaki fark 1,2. Şimdi, ben soruyorum: Evet, bu bütçe ile, faiz geliri sahiple
rine çok şey vereceksiniz; -bankalara vereceksiniz, rant sahiplerine vereceksiniz...- ama, esna
fa, sanatkâra, çiftçiye, tüccar ve... 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU.(İstanbul) — Dula... 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Emekliye... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Sanayie, ücretlilere ne vereceksiniz? 
Tabiî biz, burada esnaf ve sanatkâra derken, "Dula ne vereceğiz" gibi laflar atılabilir... 

Bu lafların -zabıtlara geçirmek kaydıyla- anlamı, sizin, iktidar olarak, saydığım sınıfları kü-
çümsediğinizdir. 
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AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — öyle bir şey yok. , 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Evet, bu şekilde laf atmaların anlamı, es

naf ve sanatkârın, dul ve yetimlerin ve büyük halk kitlelerinin laf atanların nazarında değer 
ifade etmediğidir; başka anlamı var mıdır? 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Size ait. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Siz bana bu şekilde laf atıyorsunuz, bu

nun anlamı budur, biz de buradan cevabını böyle veriyoruz. Zannederim, bundan sonra bana 
laf atarken dikkat edersiniz. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Daha yeni, vergi kanunlarıyla desteklendi... 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Zamanında sen ne yaptın?.. Yeni vergi kanunu çıkardık... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 1991 yılı gdir bütçe

sinin performansına baktığımız zaman, 1991 yılına ümitle bakamıyoruz. 1991 yılında da, dev
letin finansman açığı artacak, devlet daha çok borçlanacak, borç stoku artacak, para hacmi 
genişleyecek, faiz ödemeleri ağırlaşacak ve genel faiz seviyesi yükselecektir. Daha çok borçlan
ma, daha çok Merkez Bankası kaynaklarının kullanımı kısır döngüsü içinde de, enflasyonu 
kontrol etmek mümkün olmayacaktır. Gelsinler burada desinler ki; "Biz enflasyonu kontrol 
edeceğiz..." 

BAŞKAN — Sayın Doğan, 10 dakikanız kaldı. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Aslında, enflasyon olgusunda dahi Hükü
met içinde bir görüş birliğiniz yoktur. Hükümet programında, enflasyon katsayısı (yani, defla-
tör) yüzde 54 olarak ifade ediliyor; Hükümetin, enflasyondan, ekonomiden sorumlu olduğu
nu ilan eden bakanı, "Ben bunu yüzde 20'lere indirebilirim" diyor... Kim doğrudur, sorun. 
Ben bu soruyu bu Mecliste soruyorum; bu soruya bu Mecliste muhatap olanlar da, gitsinler, 
hükümetlerine sorsunlar. Millet bana, "Hangi enflasyon katsayısına göre ben yatırım yapaca
ğım? Hangi enflasyon katsayısına göre fiyatlarımı tespit edeceğim?" diye soruyor. Ben de Yü
ce Meclise diyorum ki, sizler de gidin bu soruyu ilgililere sorun. 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçe ile ne hizmet getirebilirsiniz? Bu bütçenin vergi gelirleri
nin yüzde 57'si transfer harcamalarına gidecektir; ancak yüzde 43'ü ile vatandaşa hizmet geti
rebileceksiniz. Bir bütçe düşünün ki, bunun yüzde 57'si, tekrar, kurumlara, kişilere, ilgililere 
transfer edilecektir, bunda bir hizmet yaratma amacı yoktur. \ani, vergi gelirlerinin yüzde 57'sini 
siz üçüncü şahıslara transfer ediyor ve ancak yüzde 43'ü ile vatandaşa hizmet götürme duru
muna gelmiş bulunuyorsanız, bu bütçeyle vatandaşa götürülecek ne hizmet vardır? Bunu ben 
değil, sizler düşüneceksiniz ve Hükümetinize soracaksınız. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bana oradan diyebilirsiniz ki "Peki, bu kısır döngüden nasıl 
çıkacağız?.. "Bakın, buna da ben buradan cevap vereyim; çünkü, bize bu sık sık soruluyor. 
Konunun içinden, sadece vergi sisteminde köklü düzenlemelerle; vergi tabanını genişletmek, 
vergi yükünü artırmak suretiyle çıkmak mümkün değildir. Sayın Bakan, sekiz ay önce, buraya 
vergi reformu iddialarıyla gelmişti; inanmıyorsanız, gazeteler burada... Getirdim. "Kahveci de 
vergi reformu sözü verdi" diyor; ama, ben diyorum ki, bu işin içinden sadece vergi reformu 
ile çıkamazsınız; önce hükümet birliği esastır, politika birliği esastır. Hükümet diyecek enflas
yon yüzde 54, bir bakan diyecek yüzde 20 ve bütün bunların yanı sıra Merkez Bankası gelecek 
burada deklarasyon yayınlayacak, sizleri bu kanunu çıkarmamaya davet edecek... Bu şekilde, 
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arkasında halk desteği olmayan ve bu şekildeki politikalarla sarsılmış hükümetlerle bir yere 
gitmek mümkün değildir. 

MUHİTTİN KARAMAN (Gümüşhane) — Onlar beylik sözler, onları herkes söylüyor... 
Geç onları. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — İkinci husus, kamu harcamalarında ciddî 
tasarruflara gitmek lazımdır. Sayın Bakan, "Kamudaki yabancı arabaları satalım ve onların 
yerlerine yerli arabalar alalım" diyor; tamam, doğrudur; ama, ben de diyorum ki, buna, ilk 
olarak, Maliye Bakanlığından değil, Cumhurbaşkanlığı makamından başlayınız. (DYP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Üçüncü husus, enflasyonist baskı yaratan kamu harcamalarından kısa bir dönem için de 
olsa vazgeçiniz; çünkü, ekonominin gereğidir; eğer kamu harcamaları enflasyonist ise, siz iste
diğiniz kadar sağlıklı gelir politikası izleyiniz bu konuda sonuç almanız mümkün değildir. Bu
nu, 1930 krizinde Alman hükümetine geniş bir rapor olarak Profesör Doktor Schatt açıkla
mıştır, bu raporda kamu harcamalarının enflasyonist etkilerini teker teker açıklamıştır; bunla
ra bir göz atmanızı öneririm. 

Dördüncü husus, yarım kalmış yatırımları süratle tamamlamak ve kamunun mal ve hiz
met arzını artıran yatırımlarını süratle devreye sokmaktır. En önemlisi, fon hercümercine bir 
son verilmeli; muhafazası zorunlu fonlar disiplin altına alınmalıdır. 

Bu sefer, fonları biraz daha merakla araştırdım. Muhalefetin gözünden kaçan bir husus 
var; Geliştirme ve Destekleme Fonunun gelir bütçesi ve harcama bütçesi belli değildir. Bu hu
susa bütün parlamenter arkadaşlarımın dikkatini çekiyorum. Bununla ilgili olarak Hükümete 
öyle yetki verilmiştir ki, Geliştirme ve Destekleme Fonundan her türlü harcamayı, Hükümet, 
bizzat kendisi ihdas ederek yapabilir. Yani, müteahhitlere iş yapmadan avans mı verilecek, öde 
Geliştime ve Destekleme Fonundan... Bunun sorgusu suali yok. Peki, para olmazsa nereden 
gelir?.. Diğer fonlardan da buraya aktarma yetkileri var. Bu kadar lâyüsel yetkiler, fonlarla, 
Hükümete verilmiştir. Muhalefet olarak belki de bizim atladığımız bir nokta, bu konuda Ana
yasa Mahkemesine gidilmemiş olmasıdır... Erteresan... 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Senin zamanında verilmiştir. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bir dakika... 1983 yılından sonra olmuş. 
ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Önceden verilmişti. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bakın, gittim araştırdım, burada neler ya

pılmış olduğunu gördüm. Mesela, Ankara'nın hava kirliliğinin önlenmesi konusunda harca
malar yapılmış; güzel bir tedbir; ama, bu, bütçeden de yapılabilirdi... 

Bunun yanında, devletten devlete borç niteliğinde birtakım ödemeler de bu fondan yapıl
mıştır, yani (A) devleti (B) devletine borç verecek; bu borç anlaşmasının hükümetten geçmesi 
ve bunun iki devlet arasında bir anlaşmaya dayanması gerekirken, bunlar yapılmamış, "Bun
lar fondan ödensin" denilmiş ve ödenmiş. Geçen bütçede konuştum, bu bütçede de önümüze 
gelecek; otoyolları dolar bazında taahhüt eden müteahhitlere, doların Türk parası kıymetinde-
ki değer farkları ile enflasyon arasındaki değer farkları da bu fondan ödeniyor; çünkü, bu ko
nuda Hükümet lâyüsel yetkilere sahip. Böyle bir fon idaresiyle siz enflasyonu önleyemezsiniz 
ve böyle bir fon idaresi, en azından, bu Parlamentonun itibarına indirilmiş en büyük darbedir; 
bunu da burada kısaca belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, en acısı, kanunun, fonların denetimine ilişkin maddeleri, Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiştir. Bunların, 1989 Eylülüne kadar kanunlaşması lazımdı; 1990 Ey-
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lülünde dahi kanunlaşmadı, 1991'e geliyoruz; bir yıldan fazla zaman geçti. Anayasa Mahke
mesi karar veriyor, "Hükümetlerin, yasamanın denetim yetkisini engelleyici birtakım icraat 
gecikmeleri içinde bulunması da Anayasayı ihlal suçudur" diyor ve bugün aynı durumdadır 
bugünkü Hükümet. Yani, fonların denetimine ilişkin maddeler iptal edilmiş; bunların tekrar 
ihya edilmesi konusunda Hükümetin bugün bir tasarısı yok. Bir değerli arkadaşımızın bir ka
nun teklifi de bu Meclise geçen sene geldi, geri çekildi; tekrar geldi, şimdi de kim bilir kaçına 
sırada Meclis gündeminde... Yani, Hükümet fonların denetimini istemiyor mu da, kanun tek
liflerine başvuruyor? 

Değerli arkadaşlarım, şu zaman içinde, biraz da vergi tedbirlerine değinelim, önce, Sayın 
Bakanın bu göreve geldiği zaman ortaya attığı vergi reformu iddialarını pek fazla ciddiye almı
yorum. Niye ciddiye almıyorum? 14 maddelik küçük bir kanun tasarısıyla gelen Hükümet, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda ve Mecliste, bu kanun tasarısının hiçbir maddesine sahip olamazsa, 
hangi reform tasarısını bu Meclisten geçirebilir? 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Meclis sahip, Meclis!.. 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Meclisinin üstünlüğü.. 
ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Demokrasinin üstünlüğü budur zaten. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Aynen geçerse "Köle" diyorsunuz, geçmezse, 

"nasıl olur?" diyorsunuz... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şöyle olabilir: Sayın Cumhurbaşkanı emir 

verir, Anavatan Partisi içinden ayrı bir hükümet oluşur ve bu kanun çıkar. 
Değerli arkadaşlarım, ikinci dileğim; 1984 yılından beri her yıl üç dört defa değiştirilen 

şu vergi kanunlarının üzerinde bu kadar oynanması yöntemine son verilmesidir. Gerçekten, 
bu yıl da 2 kanun tasarısı Meclisten geçti. 1 kanun değişikliği, Anavatan Kulisinin önündeki 
ilan tahtasına asılı ve ona karşı itirazlar var, o da yakında Meclisin gündemine gelecek. Bu 
oran, 1990'da, 2 ile bitmiş oluyor. 

Şimdi bakın, Sayın Bakan geliyor ve "bütün ülkelerde bu kanunlar sık sık değişiyor" di
yor. Yok, bu görüşü yanlıştır ve bu görüş vatandaş tarafından da benimsenmemektedir. Sayın 
Bakan benim sesime değil, vatandaşın sesine kulak versin. Sayın Bakanın Ankara Sanayi Oda
sını ziyareti*sırasında bir vatandaş şöyle sesleniyor: "Sayın Bakan, vergi sistemi bir anlamda 
ekonominin temel taşıdır. Sistemin bu kadar sık aralarla değişmiş olması, tabiî ki bir anlamda 
temel taşını yerinden oynatmış, vergi sistemini zafiyete düşürmüştür. Vergi sistemindeki bu de
ğişiklikler, vergi uygulayıcılarını, vergi hâkimlerini ve biz mükellefleri büyük güçlüklere itmiş
tir. Sistemin, genelliği, eşitliği, hakça vergi alma vasfı kalmamıştır." Bunu bir mükellef söylü
yor. Kendisi de kurum sahibi olan vatandaş, daha sonra, "1989 sonu itibariyle bankaların öde
diği Kurumlar Vergisi oranı yüzde 16'dır, diğer kurumların ödemesi gereken, doğru olarak öde
memiz gereken Kurumlar Vergisinin oranı ise yüzde 46'dır. Neresindedir bunun hakça vergi 
alma ilkesi?" diyor. Bu sözlere, Sayın Bakan gelip burada cevap verecektir. 

Sayın Bakan, "Biz Kurumlar Vergisi oranlarını indirmeye çalışıyoruz, bütün dünyada -
dün bunları açıkladı- iniyor; ama bizde çıkıyor" diyor. Hayır! Siz, bir kere, kurumlar vergisi 
sistemini dünya vergi sistemlerinden kopardınız. "Avoir Fiscale" sistemini kaldırdınız. Yani, 
bugün, Kurumlar Vergisinin yüzde 20'si Gelir Vergisidir, yüzde 26'sı da Kurumlar Vergisidir. 
Sayın Bakanın, dünyadaki Kurumlar Vergisi ile Türk Kurumlar Vergisinin yükünü mukayese 
etmesi, bugünkü Türk Kurumlar Vergisinin mahiyeti konusunda bilgi noksanlığı olduğunu ifade 
eder. 
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BAŞKAN — Sayın Doğan, süreniz dolmuştur, tamamlayın lütfen. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Siz nasıl mukayese edersiniz Türkiye'deki 

kurumlar vergisi yüküyle Almanya'daki, ingiltere'deki, Fransa'daki kurumlar vergisi yükünü? 
Edemezsiniz! Çünkü, Almanya'da, bir kurum kazancı, kurum kazancı olarak vergilendirilir. 
Kurum kazancı, dağıtıldığı veyahut dağıtılabilir bir kazanç olduğu zaman da, ayrıca gelir ver
gisine tabi tutulur; Türkiye'de böyle değildir; Kurumlar Vergisine esas kazancı bir defa vergi
lendirilir, biter. Bunu siz yaptınız. Kurumlar Vergisi sistemini dünya kurumlar vergisi entegras
yonundan koparıp çıkardınız, ondan sonra burada diyorsunuz ki, "Bizim Kurumlar Vergisi 
oranımız artıyor, dünyada azalıyor..." Hayır!.. Siz Kurumlar Vergisini Gelir Vergisiyle tevhit 
ederseniz, elbette bu sonuca varırsınız; biz de gelir, bunu bu kürsüden böyle açıklarız. 

Sayın Bakan ithalata değiniyor, diyor ki: "1990 yılında, tütün ihracatından elde ettiğimiz 
gelirlerin yarısıyla sigara ithal ettik." Bu, övünülecek bir husus değildir. \âni, Türkiye'de 300-400 
bin aile çalışacak, tütün üretecek, siz ihraç edeceksiniz ve bu tütün bedellerinin yarısını da ya
bancı sigara ithalatına vereceksiniz... 

Bakın, rakam vereceğim: 1990 yılında, zevk köşelerinde mum yakılır ya, işte bu mumlar 
için 1 milyon dolar harcama yapmışsınız. Bunları siz ithal ediyorsunuz. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Var da yapıyoruz... Sizin zamanınızda da karaborsa vardı. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Para var bizde. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sizin zamanınızda memleket 70 sente muhtaç oldu. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi gelelim ikinci konuya: Araba ithala

tı. Bakın, tetkik ettiğim Avrupa ülkelerinde, Japon arabalarına yüzde 10 kota var. Türkiye'de 
böyle bir kota yok. Yani, sizin otomobil sanayiniz Avrupa ülkelerinin otomobil sanayilerinden 
daha mı ileri performansta? Bütün Avrupa ülkeleri Japon arabalarına yüzde 10 kota koyacak, 
siz diyeceksiniz ki, "Buyurun bizim piyasamız sonuna kadar açık..." Ben diyorum ki, bunlan 
disipline edelim. 

MUHÎTTtN KARAMAN (Gümüşhane) — En doğru politika bizimki. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Yani, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya 

yüzde 10 kota koyunca sosyalist mi oldu? Sizden daha demokratlar siz onlara özeniyorsunuz. 
MUHİTTİN KARAMAN (Gümüşhane) — Bizimki serbest ticaret serbest. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Ama, göreceksiniz... 
BAŞKAN — Sayın Doğan, sürenizi üç dakika aştınız. Toparlamanızı rica ediyorum. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, burada diğer bütçelerdeki 

konuşmacılara diğer Başkanlar beşer onar dakika tolerans tanıdı, herhalde bize de bu toleran
sı tanıyacaksınız. 

BAŞKAN — Yani, hem zatı âlinizin tavsiyelerine uyacağız, hem diğer Sayın Başkanların 
uygulamalarından mı ders alacağız? (ANAP sıralarından alkışlar) 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Hayır. Ben bunu sizden hak olarak talep 
ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İstirham ederim... Hak, İçtüzüğün tanzim ettiği süredir. Ben onu size, hu
kukumuzu da dikkate alarak... Rica ederim Sayın Doğan... O zaman, doyasıya konuşun... Bu
yurun... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Ben, genel bir uygulamadan bahsediyo
rum, size nasihat vermek gibi bir düşüncem yok. 

BAŞKAN — Efendim, lütfedin de, uygulamayı, bunca zamandan sonra, başkasından öğ
renmeyelim yani. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Ben size bunu anlattım. Sizden böyle bir 
talebim yoktur Sayın Başkan; siz ister uygularsınız, ister uygulamazsınız; hukukçuluğunuza, 
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adalet duygunuza bırakıyorum. Sizden böyle bir talebim de yoktur. İsterseniz, üç dakika sonra 
sözümü kesersiniz. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — O zaman, in! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — İthalat politikanızın, Türkiye'deki, üretim, 

yatırım, istihdam olgularına ters olduğunu ifade ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Doğan, son cümlenizi söyleyin lütfen. Aksi takdirde sözünüzü kesece

ğim. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Son cümlemi ifade ediyorum. 
1991 bütçesiyle, bu memlekette, bu Hükümetin yapacağı hiçbir şey yoktur, öncelikle, Hü

kümet, sadece kendisi için Hükümettir; arkasında halk desteği, kamu desteği yoktur. Enflas
yonu önleyemeyecektir, pahalılığı önleyemeyecektir; gelir dağılımı daha bozulacaktır, tasarruflar, 
yatırımlar azalacak, işsizlik artacaktır, dış ticaret açığı daha da büyüyecektir. Son. sözüm şu
dur: Allah, bu milleti korusun. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Allah sizin iftiralarınızdan milleti korusun. 
MUHİTTİN KARAMAN (Gümüşhane) — Sizin iftiralarınızdan Allah milleti korusun. 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Kadir Demir. 
Buyurun Sayın Demir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA KADİR DEMİR (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 1991 malî yılı gelir bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisin değerli üyelerini, Grubum ve şahsım adına, say
gıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar yapılan görüşmelerde, bütçenin gider kalemleri gö
rüşülmüş, politikalar ve harcama kalemleri tespit edilmiştir. Bugün ise, tespit edilen bu harca
ma politikalarının ne şekilde karşılanacağı, nasıl realize edileceği, giderler karşılığının nasıl top
lanacağı görüşülüp konuşulacaktır. 

Bütçeler, ekonomik ve sosyal yönleri olan müesseselerdir. Ekonomik yönleri olduğu ka
dar sosyal yönü de önemlidir. Bütçelerle, hükümetler, vatandaşlarının daha mutlu yaşaması 
için tedbirler getirir, vatandaşın önündeki engelleri kaldırır. 

Değerli milletvekilleri, devlet geliri denince, vergi akla gelmektedir. Devletlerin harcama
larını yapabilmesi, insanların mutluluğu ve refahını sağlayabilmesi, ellerindeki imkânlarla en 
iyiyi, en güzeli yapabilmesi, vatandaşlarının beklentilerine cevap verebilmesi, sağlam gelir kay
naklarıyla mümkün olmaktadır. Devlet, millet için vardır. Milletin olmadığı yerde devletten 
bahsetmek de mümkün değildir. Devletin, hizmetlerini yapabilmesi için, toplumun her kesi
minde yaşayan insanlarımızın, kazancı ve gücü oranında vergi ödeyerek devletine katkıda bu
lunması gerekmektedir. Devletin -büyük oranda- vergiden başka geliri de yoktur. Anavatan Partisi 
ve Hükümetleri, iktidarları döneminde, ülkemizin gerçeklerini göz önüne alarak, toplumumu
zun menfaatına gördüğü her konuda korkmadan vergi kanunları çıkarabilen bir hükümet ola
rak tebarüz etmiştir. İktidarları döneminde, aşağı yukarı bütün vergi kanunlarını gözden ge
çirmiş, gelişen ve değişen Türkiye şartlarına uygun yeni düzenlemeler yapmıştır. Yaptığı dü
zenlemelerin ışığında ise, yıl boyunca yaptığı yaygın ve yoğun denetimlerle, vergi kayıp ve ka
çağını asgarî düzeye indirebilmek için tedbirler almıştır. 
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Türkiye'de son yıllarda, her alanda olduğu gibi, köklü değişikliğe uğrayan kurumlardan 
birisi de vergi sistemidir. Türk vergi sisteminde son yıllarda yeniden yapılanmayı ortaya koya
bilmek için geriye dönüp bakmımızda fayda vardır. 

Değerli milletvekilleri, Türk vergi sisteminde modern anlamda ilk çalışmaların 1950 yılın
da başladığını biliyoruz. Türk vergi sisteminin bugün de temelini oluşturan Gelir Vergisi, Ku
rumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunlarının bu yıllarda yürürlüğe konulduğunu görüyoruz. 

1960'lı yıllarda ise, Türk vergi sistemine yön veren kanunlarda bazı değişikliklerin yapıldı
ğını; ancak, bu değişikliklerin bazı maddelerinin, günün şartlarına uygun revizyon şeklinde 
olduğunu, modern vergicilik anlamını taşıyan reformist değişikliklerin olmadığını, önemli bir 
değişikliğe gidilmediğini görüyoruz. 

1970 yılının başlarında, Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkan 
bütçe açığının kapatılabilmesi, yaşanan darboğazın aşılabilmesi amacıyla finansman kanunla
rı yürürlüğe konulmuş; ancak, bu kanunlar belli bir sisteme, belli bir felsefeye dayandırılama-
mıştır. 

Yine, 1970'li yıllarda Türk parlamenter sistemi önemli tıkanmalar geçirmiştir. Parlamen
ter aritmetik müsait olmadığından, vergi sisteminde yapılması gereken değişikliklerin hemen 
hiçbirisi gerçekleştirilememiştir. 

1970-1980 döneminde, hemen hiçbir vergi kanununda değişiklik yapılmamıştır. Oysa, bu 
dönemde, dünya ekonomisi önemli değişiklikler yaşamıştır. Ekonomi politikaları her gün de
ğişmiş, uluslar bu değişime kendi ekonomilerini ve vergi kanunlarını uyarlamak zorunda kal
mıştır. Vergi kanunlarının böyle kritik dönemde değişmemesi, ekonomiyi belli darboğazlara 
itmiştir. Böylelikle, değişiklik yapılması şart olan bir dönemde, hiçbir şey yapılmamış, âdeta, 
1970'li yıllar, gelir toplama yönünden de kaybolan yıllar olmuştur. 

1983 yılında Anavatan Partisi iktidarıyla, her alanda olduğu gibi, ekonomik ve sosyal ha-
. yatta da köklü değişiklikler yaşanmış, 1984 yılı sonunda yapılan vergi kanunu değişikliklerinin 
temel felsefesi, vergi kayıp ve kaçağını azaltmak, bunun için ne pahasına olursa olsun vesika 
düzenini yerleştirmek, cezaları artırmak, mevzuatı anlaşılır hale getirmek, basitleştirmek ve 
dağınık vergi sistemini temel birkaç vergi kanununa bağlamak olmuştur. 

Bunları gerçekleştirmek için de, 2 Kasım 1984'te Katma Değer Vergisi Kanunu yürürlüğe 
girmiş, Katma Değer Vergisi uygulaması, 1950 yılından sonra, vergi sistemimizde ikinci refor
mist hareket olmuştur; altmış günlük kısa bir hazırlık dönemini müteakip, 1 Ocak 1985'te de 
yürürlüğe girmiştir. 

Değerli milletvekilleri, iktidarlarımız döneminde, vergi sistemimizin altyapısını sağlam te
mellere oturtmada önemli mesafeler alınmıştır, 1984 yılının şubat ayında Vergi tadesi Kanunu 
ile yürürlüğe konulan, ücretlilere vergi iadesi uygulaması, vesika düzeninin sağlanması açısın
dan son derece önemlidir. Vergi iadesi sistemi, vesika uygulamasını, insanları cezalandırarak 
değil mükâfatlandırarak yerleştiren bir sistemdir. 

Bir başka önemli uygulama da, çarşıda pazarda yapılan ve daha önceleri hiç başvurulma
yan bir denetim şekli olan yaygın ve yoğun vergi denetimlerinin başlatılması olmuştur. 

Yine, halk arasında yazarkasa diye tanınan uygulama ile, vergi kayıp ve kaçağını en aza 
indirme amaçlanmıştır. 

Vergi kanunlarında yapılan değişikliklerle, vergi kanunlarında birbirleriyle çelişen hükümler 
kaldırılmış, sistem basitleştirilmiş, vergi cezaları günün şartlarına göre değiştirilmiş, işyeri 
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kapatma, teşhir gibi, vergi mevzuatımızda son derece önemli yeri olan yeni müesseseler siste
me dahil edilmiştir. 

Yine, mükellef ile vergi idaresi arasında köprü mesabesinde olan muhasebecilik mesleği-
ninjonksiyonlarını daha iyi yerine getirebilmesi, meslek mensuplarının disipline edilmesi, ül
kemizde elli yılı aşan bir süre görüşülmüş, konulmuştur. 

Vergi sistemimizin altyapısından bir parça olarak gördüğümüz muhasebecilik mesleğinin 
disiplin altına alınması, ilk defa dönemimizde hükümet programlarına alınmış, ihtilafların as
garî hadlere indirilmesi ve vergi kaçaklarının azaltılmasını sağlayıcı tedbirler arasında, serbest 
muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir, yeminli malî müşavirlik kanununun çıkarılması 
öngörülmüştür. Dönemimizde, söz konusu kanun uygulamaya konularak, vergi sistemimizin 
altyapısına yeni bir kurum kazandırılmıştır. Türkiye genelinde teşkilatlanan, üyelerine hak et
tikleri belgeleri veren, illerde meslek odalarını kuran, birliğini teşekkül ettiren bu yeni kuru
mumuzla, inanıyoruz ki, mükellef ile vergi idaresi arasındaki ihtilaflar daha da azalacak, vergi 
gelirlerimizde önemli artışlar sağlanacaktır. 

Ayrıca, yapılan değişiklikler, vergi sistemimizde yeni oIuşumIar*ortaya çıkarmıştır. Türk 
vergi sistemi, artık, üç ana vergiye dayanır hale gelmiştir. Bunlar, sistemin temel şartları olan 
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisidir. Geçen seneye gelinceye kadar, tüm 
vergi gelirlerimizin, Gelir Vergisi yüzde 35'ini, Kurumlar Vergisi yüzde 15'ini, Katma Değer 
Vergisi ise yüzde 30'unu oluşturmakta idi. Böylelikle, toplam vergi gelirlerimizin yüzde 80'i 
bu üç ana vergi üzerinde yoğunlaşmaktadır: 

Değerli milletvekilleri, dönemimizde oluşturan Vergi taderesini Geliştirme Fonu ile de, Türk 
vergi idaresi süratle modernleşmiş, yeni binalara kavuşmuş, eski binalarını tamir ettirmiştir; 
vatandaşın karşısına yeni çehresiyle, güler yüzlü vergicilik anlayışıyla çıkmıştır. En önemlisi 
de, çağın modern aracı bilgisayara geçmiştir. 198S yılı başına kadar, bilgisayarla çalışan tek 
bir vergi dairesi yokken, bugün 10 ilde 74 vergi dairemiz bilgisayarla çalışmaktadır. Bu 10 ili
miz, Türkiye'de toplam verginin yüzde 78'ini sağlamaktadır. 74 vergi dairesi, bölge bilgiişlem 
merkezlerine; bölge bilgiişlem merkezleri de on-line olarak Ankara'daki merkeze bağlıdır. Bu 
10 ilimizdeki bütün mükelleflere ait bilgiler, anında Ankara'daki merkezden kontrol edilebil
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi İktidarları, Türkiye Cumhuriyetinde ilk ve tek 
iktidarlar değildir; Cumhuriyet tarihimize baktığımızda, çok partili siyasî hayata geçtiğimiz 
1946 yılından bu yana pek çok siyasî partimiz gelmiş geçmiş, kırk yıl içinde birçok hükümetler 
kurulmuştur. 

Ülkemizde sık sık gündeme getirilen konulardan biri de, toplam vergi gelirleri içerisinde 
ücretlilerin payıdır. Toplam vergi gelirleri içerisinde ücretlilerden kesilen vergilerin payı dile ge
tirilerek, burada istismara müsait bir ortam aranmaktadır. 

Ülkemizde, ücretlilerin Gelir Vergisi içindeki payı konusundaki çalışmalar ve araştırmalar 
ilk defa 1970'li yılların başında yapılmıştır. Ücretlilerin Gelir Vergisi içindeki payı 1972'de 60,3; 
1973'te 64,9; 1974'te 63,4; 1975'te 62,5; 1976'da 64,6 olmuştur. Geri kalan payı ise, sanayici, 
tüccar, esnaf ödemiştir. 

Dönemin iktidarları, ne yapsak da bunu yüzde SO'ler seviyelerine çeksek düşüncesi içeri
sinde, uzun çalışmalar yapmışlar; ancak, bir yere varamamışlardır. 

— 519 — 



T.B.M.M. B : 57 23 . 12 . 1990 O : 1 

1984 yılında, dönemimizde uygulamaya konulan, ücretlilere vergi iadesiyle, tablo bir anda 
değişmiş, 1987 yılında bu pay yüzde 35; 1988 yılında yüzde 45,20; 1989 yılında yüzde 50,80 
düzeyine erişmiştir. 1989 yılında yükselmenin sebebi, kamu kesiminde çalışanların ücretlerine 
1989 Temmuz ayında yüzde 140'lara varan oranlarda zam yapılmasıdır; toplusözleşmelerle, aynı 
yılda işçilerimize önemli ücret artışları sağlanması sonunda, yükselen ücretlerinin yanında, ver
gilerinin de artmasından kaynaklanmaktadır. Bugün ise, bu rakam, yüzde 50'ler seviyesinde 
seyretmektedir. Buna, ücretlilerin aldığı vergi iadesi dahil değildir. 

1984 yılından itibaren, vergi iadesi yoluyla, ücretlilerin vergi yükü daha da azaltılmaya 
başlanmıştır. Vergi iadesi dikkate alındığı zaman, 1987 yılında ücretlilerin Gelir Vergisindeki 
payı yüzde 19; 1988'de yüzde 31,40; 1989'da da yüzde 41,10 olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, devlet gelirlerini artırmak, toplanan gelirlerle vatandaşımızın ihti
yaçlarını karşılamak Üzere, bugüne kadar vergi kanunlarımızda 47-48 kez değişiklik yapılmış
tır. Ne var ki, vaktiyle Boğaz Köprüsüne karşı çıkan, onu kafasına sığdıramayan zihniyet, Bo
ğaz Köprüsü yapılmasının Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek konuyu, Anayasa Mahke
mesine götürmüştü. Köprüyü Anayasa Mahkemesine götüren zihniyetin bugünkü tezahürüy-
se, çıkarılan vergi kanunlarının bir bölümünü Anayasa Mahkemesine götürmüştür. Millet adı
na karar veren Anayasa Mahkemesiyse, âdeta müracaat makamını nazarı dikkate alarak, vergi 
kanunlarının bir kısmını iptal etmiştir. Yüce milletimize yeni kaynaklar temini, yeni hizmetler 
götürülmesinden gayrı amacı olmayan vergi kanunlarının iptali, kime, ne kazandırmıştır? 

Değerli milletvekilleri, 1991 yılı bütçesine baktığımızda, 105 trilyon liraya ulaşan bütçe 
imkân ve sınırları içerisinde, bütçenin, izlediğimiz belli politikaların bir yansıması olduğunu 
görürüz. 1991 yılı bütçesinin yaklaşık üçte biri personel giderlerine, üçte birini aşan kısmı da 
transfer harcamalarına ayrılmıştır. Bu oranlara bakarak bütçenin gider bütçesi olduğu iddiası
nı ileri sürmek doğru değildir. 

1991 bütçesinin yaklaşık beşte biri eğitime ayrılmıştır. Millî eğitim, en fazla pay ayrılan 
kesimdir. Toplumumuzu bilgi toplumu haline getirebilmek için daha fazla okul açılması, okul
larımızın modern yapıya kavuşturulması, çağdaş eğitim imkânlarından yararlanabilmesi ana 
hedef olarak belirlenmiştir, insanlara hizmeti hizmetlerin en iyisi kabul eden bir düşüncenin 
sahibi olarak, ülkemizin en önemli kaynağı olan insanımızın daha verimli hale getirilebilmesi, 
öğretmenlerimizin daha iyi şartlarda çalışması, öğrencilerimizin daha iyi yetiştirilmesi şarttır. 
Bu itibarla, cumhuriyet tarihimizde ilk defa bütçeden en büyük payı alan millî eğitimimiz, millî 
eğitim meselelerinin kökten çözümü yolunda insanımıza yapılan bir yatırım olarak değerlendi
rilmelidir. 

Diğer taraftan, ülkemizin içinde bulunduğu jeopolitik yapıda, savunma hizmetlerine önem 
vermemizi gerekli kılmaktadır. Nitekim, son Körfez krizi, bu haklılığı bir kez daha ortaya koy
muştur. Bütçede, tarım ve bayındırlık hizmetlerine de öncelik verildiğini rakamlar açıkça gös
termektedir. Dikkat edilecek olursa, kalkınma ve gelişmeyle doğrudan ilgili fonksiyonlara ağırlık 
verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz döneminde yapılan mevzuat değişiklikleri ve uygu
lamalar sonunda, 1985 yılından itibaren, her yıl bütçede yer alan vergi hedefleri aşılmıştır. Ge
ne her yıl, enflasyonu aşan reel vergi gelir artışları sağlanmıştır. 1991 yılı bütçesinin finansma
nı için konsolide bütçe gelirlerinin toplam 84 trilyon 130 milyar liraya ulaşması beklenmekte
dir. Bu hedef, uygulanan ekonomi politikası, öngörülen ekonomik büyüme, ithalat büyüklüğü, 

— 520 — 



T.B.M.M. B : 57 23 . 12 . 1990 0 : 1 

vergi sistemimizin gelir elastikiyeti ve yıl içinde alınacak idarî tedbirlerle, yürürlükteki vergi 
mevzuatı göz önünde bulundurularak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Demir, 20 dakikayı doldurmuş bulunmaktasınız. 
KADÎR DEMİR (Devamla) — Çok az kaldı Sayın Başkan. 
Konsolide bütçe gelir tahminleri içinde, vergi gelirleri 69 trilyon 950 milyar, vergi dışı nor

mal gelirler 7 trilyon 280 milyar, özel gelirler ve fonlar 6 trilyon 130 milyar, katma bütçe gelir
leri 770 milyar lira olarak yer almaktadır. 1991 yılı için öngörülen büyüklüklerin gerçekleşebi
lecek miktarlar olduğu görülmektedir. 

Bildiğiniz gibi, konsolide bütçeye ait gelir hedefleri 1990 yılı revize tahminine nazaran ver
gi gelirlerinde yüzde 56,9 artış, vergi dışı normal gelirlerde yüzde 48,6 artış sağlanmasını ön
görmektedir. Bu büyüklükler içinde, Gelir Vergisinin yüzde 51,7 artışla 28 trilyon 450 milyar 
liraya, Kurumlar Vergisinin yüzde 43 artışla 6 trilyon 650 milyar liraya, dahilde alınan Katma 
Değer Vergisinin de 12 trilyon 600 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmiştir. Yapılan ve tahmin
lerin, gerçekleşebilecek büyüklükler olarak dikkate alındığını belirtmek isterim. Verginin ra
kamsal boyutları, ekonomik ve sosyal yapımıza yönelik etkisi gözler önündedir. 

Değerli milletvekilleri, 1991 bütçesine, bugüne kadar aldığımız olumlu mesafeler açısın
dan bakmalıyız. Aldığımız yol, bundan sonra alacağımız yolun en açık göstergesidir. Bu duy
gu ve düşünceler içerisinde, bütçenin, milletimize, memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını dili
yor, Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Aydın Milletvekili Ömer Okan Çağlar; buyurunuz efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; sözlerime başlamadan evvel, Yüce Meclisi en derin saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, akşam, oturdum, bugünkü konuşmam için bir 
şeyler hazırladım. Halbuki, benim bir şey hazırlamama hiç gerek yokmuş. Sayın Doğan bana 
o kadar güzel malzemeler verdi ki, zaten ona cevap vermekle süremi dolduracağımı sanıyo
rum. 

ABDULLAH AYKON DOÖAN (İsparta) — Arkadaşlar, Maliye Bakanını bulduk... 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz, Plan ve Bütçe Komis

yonunun Anavatan Partili üyeleri olarak, önce, Sayın Başbakanımızı ziyaret ettik. Zira, bütçe, 
Hükümetin bir teklifidir; bu nedenle ziyaret ettik. Ondan sonra da, Sayın Cumhurbaşkanımız 
Turgut özal'a nezaket ziyareti yaptık; ama arkadaşlar, gelmedikleri için kıskanıyorlarsa orası
na bir şey diyemem. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — İntakı hak doğuyor. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Bakın değerli arkadaşlarım, dediler ki, "Hükü

metin 14 maddelik teklifi geldi, bunun 12 maddesini değiştirdiniz." Doğrudur ve bu değişik
liklerin önergelerini veren bizzat benim; diğer arkadaşlarla beraber benim; önergelerle 12 maddeyi 
değiştirdim. "Bu çifte standart değil mi?.." Daha önce muhalefet bizi eleştiriyordu; "Efen
dim, Anavatan Partili milletvekilleri parmak makinesi, oy makinesi, Hükümetten ne geliyorsa 
aynısını geçiriyorlar." Evet, bu sefer Hükümetimizle de temas ederek, Sayın Maliye Bakanımız 
ve Komisyondaki üye arkadaşlarımızla toplanarak ilk defa -söylüyorum bakın- 1923'ten beri 
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şu Meclisten ilk defa mükellefin lehine vergi kanunu çıkmıştır. Eğer bunu inkâr ediyorsanız, 
şahsınız adına konuşmanız var, gelip şurada dersiniz ki, "Çıkardığınız vergi kanunları mükel
lefin lehine değil, aleyhinedir." 

Değerli arkadaşlarım, şurada açıkça söylüyorum. Her partiyle her platformda ve her ze
minde, her yerde, Türkiye'de Anavatan Partisinin vergide sağlamış olduğu başarıyı tartışmaya 
açığım ve hazırım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Doğan dediler ki... Biz, Komisyondan bir kanun tasarısı ge
çirdik, daha doğrusu kanun teklifi; Sayın Galip Demirel'in teklifim geçirdik: Bankalara Ku
rumlar Vergisinden yüzde 2 fonda toplanması ve bunun vakıf eserlerinin restorasyonunda har
canması. Ondan sonra da Sayın Bankalar Birliği Başkanının, bu kanun teklifinin Anayasaya 
aykırı olduğunu ileri süren, bizim Grubumuzun ilan tahtasında da yer alan bir yazısı vardır. 
Sayın Doğan, bu kürsüde bunu dile getirdiler. Şayet, Bankalar Birliği Başkanı (yani, Merkez 
Bankası Başkanı) bu kanun teklifi Komisyonumuzda görüşülmeden bizlere bu yazıyı yazmış' 
olsaydı, elbette dikkate alırdık. Üstelik -ben şunu söylüyorum- bu yazının Grubumuzun ilan 
tahtasına asılması da, bence, ikinci büyük bir yanlışlıktır. Üstelik de Bankalar Birliği Başkanı
nın görevinin, bir kanunun Anayasaya aykırı olup olmadığına karar vermek olmadığını, bu 
kararın ancak ve ancak Yüce Anayasa Mahkemesinin görevi olduğunu hatırlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Doğan, bizim dış borçlarımızı eleştirdiler. Evet, dış borcu
muz neymiş, buna bir bakalım. Şu anda elimde, 1989 yılı sonu itibariyle rakamlar vardır ve 
bunlar devletin resmî rakamlarıdır, müsaadenizle onları veriyorum. 

1989 yılı sonu itibariyle borcumuz 42,021 milyar dolardır; 1983 yılında, yani hükümeti 
devraldığımızda, bu borç 18,385 milyar dolardır. Dolayısıyla, dış borç stok artışı 22,636 milyar 
dolardır. Evet, bu 22,636 milyar dolar nereden gelmektedir, müsaadenizle bunu açıklamak is
tiyorum. 12,951 milyar dolar, kur farkıdır -bakın, dikkatinizi çekiyorum- alınan bir borç değil
dir, daha önce alınan bir borçtan dolayı kur farkıdır değerli arkadaşlarım. 1,906 milyar dolar, 
FMS prefmansmanıdır, yani askeriyeyle ilgili olan bir borçtur. Bakın, açıklıyorum: Anavatan 
Partisinin, 1983 yılından bu yana, yedi yılda almış olduğu dış borç net 8,139 milyar dolardır. 
Hani biz hep dış borca dayanmıştık?.. Rakamlar burada. Eğer bu rakamlara bir itirazınız var
sa, gelirsiniz bu kürsüye ve dersiniz ki, "Verdiğiniz rakamlar yanlış." Şunu da açıkça ifade edi
yorum: Verdiğim bütün rakamlar, devletin kendi resmî rakamlarıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Aykon Doğan benim meslektaşımdır, beraber çalıştık. Sayın 
Doğan eleştirdiler ve dediler ki, "Siz, faizden vergi almıyorsunuz, tasarruf mevduatından ver
gi almıyorsunuz." Güzel bir söz vardır, "Bu ne biçim perhiz, bu ne biçim lahana turşusu." 
Siz, iki dönem Gelirler Genel Müdürlüğü yaptınız ve iktidardaydınız; neden bu Meclise kanun 
teklifi getirip de bunu düzeltmediniz? Ben, sizin genel müdürlüğünüzle ilgili bir araşürma yaptım 
ve bakın burada ne diyor: 1975 yılında genel müdürsünüz; bütçede öngörülen gelir 88,555 mil
yar iken, gerçekleşmeyi 95,009 milyara çıkarmışsınız, burada başarılısınız. Gelelim 1982'ye: İkinci 
defa genel müdür olmuşsunuz ve ne yapmışsınız? Bütçede öngörülen gelir 1 trilyon 449,099 
milyar, yıl sonunda gerçekleştirilen 1,304 trilyon. Yani, 144 milyar daha az gerçekleştirilmiş. 
1983'te ne olmuş? Yine genel müdürsünüz; bütçede öngörülen gelir 1,980 trilyon, gerçekleşen, 
1,934 trilyon. Yani bütçede öngörülenin 45 milyar aşağısında gerçekleşmiş. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Kaçta kaçı? 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi ülkeye 

en önemli bir zihniyet değişikliğini getirdi. Osmanlı döneminden beri devleti hep baba gör-
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müşler, herkes sırünı devlete dayamaya çalışmış. Biz, 1983 yılı sonundan itibaren, devletin ba
ba olmadığını, devletin vatandaşına rakip olmadığını, devletin sanayi ve ticaretle uğraşmaması 
gerektiğini ve bu ülkenin kalkınmasının tek yolunun serbest piyasa ekonomisi olduğunu bu 
millete anlattık. Bizler de dahil olmak üzere, aziz Türk Milleti, Türkiye'nin kalkınmasının tek 
yolunun serbest piyasa ekonomisi olduğu fikrini, Doğu Bloku ülkelerinin sosyalist ekonomi
den serbest piyasa ekonomisine geçtiği zaman takdirle karşıladı. Şunu da şurada açıkça iddia 
ediyorum ve altını çiziyorum: Biz bu sisteme Doğu Blokundaki Avrupa ülkelerinden yedi yıl 
evvel geçtiğimiz için bugün onlardan yedi yıl daha ileriyiz değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, inanıyoruz ki, ülkenin kalkınması, ihracat gelirlerinin artırılması 
ve konsolide bütçenin sağlam finansman kaynaklarıyla desteklenmesine bağlı, tşte bu nedenle, 
İ983 yılından itibaren ihracata önem verilmiş ve ihracat gelirlerinde -bizim dönemimizde- önemli 
artışlar kaydedilmiştir. Ayrıca, konsolide bütçenin, sağlam finansman kaynağı olan vergi gelir
leriyle artırılması gerektiğine de inanan Hükümetimiz, 1983 yılından itibaren, vergi kanunları
nı gözden geçirmiş ve Türkiye'de 1923 yılından bu yana hiç bir hükümetin yapamadığı ve hiç
bir iktidarın başaramadığı vergi kanunlarını çıkarmaya muktedir olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan Sayın Kadir Demir arkadaşım,' '48 defa ver
gi kanunu değişti" dedi; doğrudur. Neden değiştirildiğini müsaadenizle size izah etmek istiyo
rum. 

10 Ağustos 1970'te, hepinizin hatırlayacağı gibi, yüzde 66.6 oranında devalüasyon yapıldı 
ve dönemin en büyük devalüasyonu idi. Ona ilişkin olarak, zamanın hükümeti, finansman ka
nunu adı altında kanunlar çıkarmıştır; ondan sonraki on yılda, -bakın, altını çizerek söylüyorum-
1970'ten 1980'e kadar, şu Meclise getirdiği her vergi tasarısını kanunlaştırma gücüne sahip ola
mamıştır. tşte bunların sıkıntısı vardı. Biz, 1983'te iktidara geldiğimizde gördük ki, vergi ka
nunlarında yer alan rakamlar günün ekonomik şartlarına göre çok küçüktü; bunların günün 
şartlarına uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Bizim, vergi kanunlarında sık sık değişiklik yap
mamızın tek nedeni, bu uygunluğun sağlanmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, ben şunu iddia ediyorum. Dar gelirli vatandaşlarımız, vergi d üzen-
lemesi bakımından en büyük reformu bizim dönemimizde görmüştür. Bakınız, biz, dar gelirli 
vatandaşlarımız için neler yaptık: 

Vergi iadesi sistemini geliştirdik, bunu ilk defa biz yaptık. Değerli.arkadaşlarım, bunu in
kâr edebilmek mümkün mü? İktidar da olsa, muhalefet de olsa, bunu inkâr edebilmek müm
kün mü? Ben size rakamlar vereyim. Vergi iadesi tutarları, 1984 yılında 52.9 milyar iken, 1990 
yılında vergi iadesi tutarının 2 trilyon 850 milyarı bulacağı tahmin edilmektedir. Bakınız, bu, 
dar gelirliye konsolide bütçeden yapılan bir sübvansiyondur. 

Ayrıca, özel indirim tutarları yeniden ayarlandı. Hele son vergi kanunumuzla, bilhassa 
kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli bölgelerimizde çalışan ücretlilere çok; ama çok 
büyük indirimler yapıldı. 

Biz, ayrıca, işçilerin sendika aidatlarının ve şahsî sigorta primlerinin vergi matrahından 
düşürülmesi imkânını sağladık. 

Katma Değer Vergisiyle yeni bir sistem getirdik. 
Ben, her konuşmamda iddia ediyorum, 1955 yılından beri, Katma Değer Vergisi, zamanın 

hükümetleri tarafından "Aman, oy kaybederiz" kaygusuyla şu Yüce Meclisin raflarında tuz
lanmıştı. Halbuki, Ortak Pazara gireceğimiz bu günlerde, uygulanması zorunlu olan bu Kat
ma Değer Vergisi Kanununu çıkarmak ve bunu yürürlüğe koymak, bunun neticesinde... 
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Hatta şunu da iddia ediyorum ki, bu da bir gerçektir, bu uygulamada. Macaristan ve bazı Do
ğu Bloku ülkelerinin bizi örnek alması, Türklüğün gururu; Türk Milletinin bize verdiği yetkiyi 
ne kadar yerinde ve ne kadar güzel kullandığımızın bir göstergesidir. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, beş dakikanız kaldı. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, iktidarımız döneminde, biz, sadece ücretliler için mi yaptık?.. Ha

yır efendim, biz, çiftçiler için de önemli şeyler yaptık. 
Bakınız, çok iyi hatırlıyorum ki, küçük çiftçi muaflığında satış tutarı, ta 1963 yılından, 

yani, Gelir Vergi Kanununun çıktığı tarihten beri, doğru dürüst değiştirilmedi; ama, biz bunu, 
16 milyon liraya çıkardık ve ayrıca son çıkardığımız vergi kanunuyla da bu rakamı daha da 
artırdık. Tarım ürünlerinin hâsılatından kesilen Gelir Vergisi oranı, Konsey döneminde çıkarı
lan kanunda yüzde 7 iken, biz bunu yüzde 4'e, yine Konsey döneminde çıkarılan kanunda, 
hayvancılıkta stopaj miktarı yüzde 4 iken, biz bunu yüzde 20ye düşürdük. 

Çiftçi, hayat standardı kapsamının dışında tutuldu. Zira, biliyoruz ki, çiftçimizin geliri, 
çiftçimizin mahsul elde etmesi, tabiat şartlarına bağlıdır. Bu nedenle, biz, çiftçimizi hayat stan
dardı kapsamının dışına çıkardık. 

Traktörler, Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamı dışında tutuldu, ziraî amaçlı su teslimleri, 
Katma Değer Vergisinden istisna edildi... 

MEHMET TAHtR KÖSE (Amasya) — Traktöre Taşıt Alım Vergisi yok mu? 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Traktör, Motorlu Taşıtlar Vergisinden istisna 

tutuldu. 
Değerli arkadaşlarım, bakın, bunca değişiklik yaptık. Şimdi ben soruyorum; İktidardı

nız; iktidar demek, muktedir demektir; neden bu kanunları değiştirmediniz? Ben, muhalefet 
sözcülerine bunu soruyorum ve benden sonra gelecek olan muhalefet sözcüsü arkadaşlarım
dan -ki, onlar da iktidardılar- bunların cevaplarını bekliyorum. 

Bakın değerli arkadaşlarım, Türkiye'de mahallî idarelerin güçlenmesine inandık ve bu ne
denle konsolide bütçe geliri olan Emlak Vergisini, biz, iktidara gelir gelmez, belediyelere dev
rettik. Ayrıca, 3030 sayılı Kanun çıkardık. Bu kanunda, büyükşehir belediyeleri içerisinde top
lanan verginin belirli bir miktarının o, büyükşehir belediyesine verilmesi öngörülüyor. Şimdi 
ben size rakam vereceğim değerli arkadaşlarım. 

1970 yılında belediyelere verilen pay, konsolide bütçenin yüzde 7,2'si, dikkatinizi çekerim; 
1970'de konsolide bütçeden mahallî idarelere yapılan yardım yüzde 7,2'dir. 1985'te bu rakam, 
-devletin resmî rakamlarıdır, herkese ibraz edebilirim- yüzde 13,5 yani konsolide bütçenin yüz
de 13,5'i mahallî idarelere yardım olarak veriliyor. 1989'da -isterseniz, teker teker ben size vereyim-
konsolide bütçeden belediyelere verilen miktar 2 trilyon 62 milyar lira. Tabiî, tiler Bankası ve 
Mahallî İdareler Fonundan verilen paralar buraya dahil değildir; onu da antrparantez söyle
mek istiyorum. Devam ediyorum: Büyükşehir belediyelerine verilen miktar 773 milyar 752 milyon 
ve özel idarelere -ki, özel idareler de, mahallî idarelerdir- verilen miktar 311 milyar 370 milyon 
olmak üzere, 1989 yılında mahallî idarelere bütçeden toplam olarak verilen miktar 3 trilyon 
147 milyar 964 milyon, yani yüzde 12,3'tür. Demek ki, biz, mahallî idarelere yardım ediyoruz. 
Bilhassa mahallî idarelerdeki belediye başkanları diyor ki "Bize, Hükümet yardım etmiyor..." 
El insaf!... İşte, buyurun... 

Biz, geçen sene, konsolide bütçeden', belediyelere 3 trilyon 147 milyar lira vermişiz; İller 
Bankasından, Mahallî İdareler Fonundan alınan paralar ayrı. Bunu inkâr mı ediyorlar değerli 
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arkadaşlarım?.. 1990 yılında, bu rakam, 5 trilyon 932 milyar lira olmuştur, -bunlar resmî 
rakamlardır- ve bütçenin yüzde 13,3'üdür. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Laf üretmekten başka, "Efendim, devlet bize yar

dım etmiyor" demekten başka, belediyeleri işçi istihdam eden birer kuruluş haline getirmek
ten başka ve belediye işçilerine Türkiye'de işçiler arasındaki ücret dengesini bozacak şekilde 
ücret vermekten başka, daha doğrusu, laftan başka ne yapıyorsunuz?.. 

GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — tşçinin hakkını veriyoruz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne demek istiyorsun, açık söyle. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — istanbul'un su problemini mi çözdünüz?., tşte 

yardımlar burada. Lütfen, laf üretmeyin de, iş üretin; ama, vatandaş, kimin ne ürettiğini gayet 
iyi bilmektedir değerli arkadaşlarım. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Su sorunu kimin; Hükümetin mi, belediyenin mi? 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Eğer onu bilemiyorsanız, benim sizinle konuşa

cak bir şeyim yok. 
Değerli arkadaşlarım, şunu açık ve seçik söylüyorum: 1983 yılından beri, Anavatan Parti

si, enflasyon karşısında vergi gelirlerini geriletmemiş, aksine, artırmıştır. Bakın değerli arka
daşlarım, cari fiyatlarla değil, size dolar bazında rakamlar vermek istiyorum. 1983 yılında 8,5 
milyar dolar olan vergi gelirlerimiz, 1984 yılında bir düşüş kaydederek, -bakın objektif konu
şuyorum, onu da söylüyorum- 6,4 milyar dolar olmuş, 1985 yılında 7,3 milyar dolara çıkmış, 
1986 yılında 8,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir; 1987 yılından sonra 10,5 milyar dolar ci
varına yükselmiş, 1989 yılında da 12 milyar dolar olmuştur. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Dolar bizim paramız değil, başkasının parası o. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Size TL olarak versem, "Sabit fiyatlarla verin" 

dersiniz; eğer, başka bir rakam versem, "Cari fiyatlarla verin" dersiniz. O nedenle, ben baz 
olarak doları aldım ve rakamları çıkardım; ki, dolar bazında artışı size anlatabilmek için de
ğerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, sürenizi 3 dakika aştınız, tamamlamanızı rica ediyorum. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son olarak 

bazı vergi kanunları çıkardık: Bu kanunlarla, götürü vergi mükellefi esnafın, son sınırına gel
miş olan alış hadlerini ve satış hadlerini artırdık ve ayrıca, bunların vergilerinde -iddia ediyo
rum ki- çok az; ama, çok az bir artış yaptık. Ben hesapladım, 5 inci derecede olan bir mükelle
fin, günde ödemiş olduğu vergi 500 lira 65 kuruştur. Günde 500 lira vergi, 5 inci derecede, gö
türü usulde vergiye tabi bir kişi için çok mudur? Günlük 500 lira vergi, emin olun ki fazla de
ğildir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Daha, takdirler yapılmadı... 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Ayrıca, değerli arkadaşlarım, yatırımların kal

kınmada öncelikli yörelere kayması için, Kurumlar Vergisi oranı yüzde 46 iken, kalkınmada 
birinci derecede öncelikli bölgelerde yatırım yapanlar için -imalatçı olmak şartıyla- yüzde 30'a; 
yine imalatçı olmak şartıyla, kalkınmada ikinci derecede öncelikli bölgelerde yatırım yapanlar 
için de yüzde 30'a düşürdük. Bunlar, bugüne kadar, daha doğrusu 1980 yılına kadar ihmal 
edilmiş bu bölgelere yatırımı (caydırabilmek ve kalkınmada öncelikli bölgelerin batı ile olan 
gelişmişlik farkını asgariye indirebilmek için alınan kararlardır. 
' Ayrıca, vatandaşımızın beklediği ve dört gözle mükelleflerin faydalanmak istediği kısmî 
vergi affı da çıkardık. Bu af, yıllık beyannamelerde 25 milyon lira ve muhtasar, KDV gibi 
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aylık beyannameleri verilenlerde de 3 milyon lira olmak üzere, her vergi türü itibariyle hesapla
dığınız takdirde, bu da, yılda 36 milyon liraya gelmektedir. 

Bu kısmî vergi affı da, vergi tahsilatımızı bir nebze olsun hızlandıracak ve bütçe açığının 
kapanmasında büyük katkısı olacaktır kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, tamamlayın lütfen. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine iddia 

ediyorum, her platformda, her zeminde, her sempozyum veya forumda, Anavatan Partisinin 
vergide yapmış olduğu reformları ve vergide sağlamış olduğu başarıları, her muhalefet millet
vekili ile objektif olarak tartışmaya hazır olduğumu bildiriyorum. 

Beni dinleme lutfunda bulunduğunuz için, Yüce Meclise en derin saygı ve sevgilerimi su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağlar. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Ne biliyorsun ki tartışalım? 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Gel de göstereyim sana, gel göstereyim. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Gel ben sana göstereyim. 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Amasya Milletvekili Sayın Meh

met lahir Köse; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET TAHtR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 1991 yılı gelir bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini sun
mak üzere huzurunuzdayım. Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. 

Günümüzde, kamu gelirleri içinde en önemli yeri vergiler almaktadır. Devlet, kamu ola
rak, vergi adı ile, ekonomik değerler almaktadır: Devlet, kamu hizmetlerini yerine getirebil
mek için, fertlerden zora dayanarak ve karşılıksız olarak vergi adı ile ekonomik değerler al
maktadır. Bu kaynaklar, tüm kamu hizmetlerini karşılamak üzere kullanılmaktadır. Kişilerden 
alınan vergiler, yükümlülerin ekonomik kaynaklarından alınmakta ve bu da, nihaî olarak, ge
liri etkilemektedir. Verginin kaynağı doğrudan gelir olmayıp, servet veya gider olsa dahi, sonuç 
olarak, gelir olan ekonomik değerlerin vergilendirilmesi söz konusudur. Zira, servet ve tüke
tim, gelire bağlı kalarak oluşmaktadır. Ancak, vergi yapısında ve kuramında, gelirin, servetin 
ve giderin vergilendirilmesi farklı özellikler gösterip, farklı sonuçlar doğurmaktadır. Çağdaş 
vergilemede, vergiler, maliye politikasının amacı olarak da kullanılmaktadır. Böylece, vergi po
litikası, ekonomik dengenin, ekonomik büyümenin ve gelir dağılımının eşitliğinin sağlanma
sında araç olabilmekte ve özelliklerine göre çeşitli vergiler uygulanmaktadır. 

Geçen yıl gelir bütçesi üzerinde yaptığım konuşmamda, bütçe teklifinde öngörülen vergi 
gelirlerindeki artış oranlarının, ancak yüzde 50'nin üzerinde bir enflasyon oranı ile gerçekleşe
bileceğini belirtmiştim; bu tespitimin haklı olduğu bugün kesinlikle görülmüştür. Yılın sonuna 
geldiğimiz şu günlerde, enflasyon oranının yüzde 60'lara geldiği görülmektedir. Ticarî kazan
ca, ücretlilerin kazancına uygulanan en düşük Gelir Vergisi oranı yüzde 25 iken, menkûl ser
maye iratlarından yüzde 10 vergi kesilmesinin hiçbir haklı mantığı olamaz. 

"Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır" hük
münde yer alan malî güç kavramının, bir faktörün gelir vergisinde kaldırılmış olması bir eksik
lik olarak görülebilir. Zira, "malî güç" kavramının belirlenmesindeki esas faktörlerden biri, 
en az geçim indirimidir. Gelir Vergisi Kanununda mutlak rakamlar olarak konup, zamanla öne
mini yitiren geçim indirimi rakamları yerine; ekonomik, malî değişimi izleyebilecek bir katsayı 
ile en az geçim indirimi uygulamasına gitmek, vergi adalelini, özellikle ücretliler yönünden sağ
lama imkânını yaratabilir. 
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Anayasa ile öngörülen malî güç ve vergi adaleti, dolayısıyla sosyal adaleti sağlayacak bir 
diğer faktör ise, artan oranlı vergi tarifesidir. Gelir Vergisi Kanunu bu esası kabul etmiş, gelir 
dilimi arttıkça artan oranlı vergi olarak, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınma 
ilkesini getirmiştir. Ancak, dilimler ve oranların düzenlenmesi, az kazanmanın, nispî olarak, 
çok vergi ödemesine neden olacak bir yapı oluşturmuştur. 

Türkiye'de yoksulluk sınırı 489 bin lira olarak kabul edilmiştir. Ve öyle hesaplanmıştır. 
Bu gelir miktarı, Gelir Vergisi ilk diliminin çok altında kalmaktadır. Halbuki, artan oranlı ver
gide ilk dilimin zenginlik sınırının üzerine çıkması ve bunun altında kalan düşük gelir grupla
rının ya hiç vergi ödememesi ya da çok daha düşük vergi ödemesi gerekir. 

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunundaki tarife dilimleri sayısı -yani basamaklan- çok azdır. Bu 
gelir dilimlerinin 6 adet olması ve oranlarının yüzde S'lik artışlarla, yüzde SO'ye kadar ulaşma
sı, çeşitli gelir gruplarının bir alt dilime girmemek için vergiden kaçınma ve hatta vergi kaçır
ma olayına neden olmaktadır. Üst gelir gruplarının -yasalara uygun olarak vergiden kaçırılabi
len; ilk dilime giren düşük ücretli grubun kaynakta kesilen vergi ile- kazancına oranla çok daha 
fazla vergi yükü altına girmesi kaçınılmaz olmaktadır. Vergi adaletini sağlaması gereken "ar
tan orantılık" âdeta tersine olarak "artan oranlı" hale gelmektedir. Bu durumda, vergi tarife
sinin yeniden gözden geçirilerek, ilk dilimin çok daha düşük miktar ve oranla başlatılıp, vergi 
basamakları sayısının artırılması; artma oranlarının da buna göre düzenlenmesi, özellikle enf-
lasyonist ekonomilerde, sabit gelirli ücretlilerin satın alma gücü hızla azalırken, vergi yükünün 
onlara çok daha ağır biçimde yüklenmesini önleyici tedbirlerin getirilmesi, adil vergi düzeni 
için gereklidir. -

Vasıtalı ve vasıtasız vergilerin oranı, vergi adaletinin bir ölçüsü olarak kabul edilmektedir. 
1991 yılı bütçe teklifinde bu oran yüzde SO'dir. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 40'lardadır. 
Ücretlilerin ödediği verginin toplam Gelir Vergisi içindeki payı, artmaya devam ediyor, buna 
karşılık, beyana dayanan Gelir Vergisinin payı geriliyor. Büyük oranda ücretlilerden kesilen ver
giden oluşan Gelir Vergisi tevkifatı, yılın ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
104 oranında artarak, 12 trilyon 133 milyar liraya yükseldi. Bu artış sonucu, ücretlilerden kesi
len Gelir Vergisi tevkifatının, toplam Gelir Vergisi içindeki payı yüzde 78,3'ten yüzde 82,4'e 
çıktı. Beyana dayanan Gelir Vergisindeki artış ise, yüzde 65,2'de seyretmektedir. 

Biraz evvel, Anavatan Partili milletvekili arkadaşımız Sayın Kadir Demir, Gelir Vergisi içinde 
ücretlilerin payının yüzde 45'lerde, 40'larda olduğunu, hatta SO'lerde olduğunu söyledi. Mali
yemizin bir üst düzey bürokratının yaptığı konuşmayı sizlere aynen okumak istiyorum: 

"Şimdi buraya gelir vergisinin oranlarını artırırsanız, -ekstremin en ucundan gidiyorum-
ne olur? Ücretlilerin yükü artar. Çünkü, baktığımızda, Gelir Vergisinin yüzde 70'inin ücretli-
lerce ödendiğini görüyoruz. 1984 yılı öncesinde de bu olay böyleydi, gene yüzde 70 idi., 1984 
yılından itibaren, hatırlarsanız, Gelir Vergisinde, peş peşe indirimler yapıldı. Dolayısıyla ücret
lilerin yükü azaldı; yüzde 50-55'lere inmişti bir ara, ama bunların toplanması gereken vergiden 
fedakârlık yapılarak yapıldı; yani, ücretlinin vergi yükü azalırken, beyana tabi kesimin üzerine 
ilave bir yük getirilerek yapılamadı. Sadece, hepsi birden azaltıldığı için, azalma ortaya çıktı. 
Şimdi geldiğimiz noktada, ücretli, yüzde 70'ini ödüyor. Sayın Maliye Bakanına soruyorum: 
Bu, en üst düzeydeki bir Maliye yetkilisinin yaptığı konuşma, ücretlilerin vergi yükünün yüzde 
70 olduğunu söylüyor. Yine, bir diğer üst düzey Maliye yetkilisi de, -bir ilimizin en yüksek dü
zeydeki Maliye ve temsilcisi- vergi kaçağının yüzde 100'Iere vardığını söylüyor. Sayın Bakan, 
bu demeçler hakkında ne düşünüyor? Bu söylenenler doğru mudur, yoksa, bu bürokratlara 
da, muhalefete yapılan suçlamalar gibi suçlama mı yapılacak, doğru konuşmuyor mu denecek? 
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Ücretlilere ciddî bir maddî katkı olarak sunulan vergi iadesi sistemi, artık gözden çıkarıl
mış bulunmaktadır. Ücretlilerin vergi kontrol memuru gibi çalıştırılmalarının karşılığı olarak 
verildiği açık olmakla birlikte, siyasal iktidar, bu vergi iadelerinden şimdiye kadar çok yönlü 
olarak yararlanmaktan hiç geri durmadı. 

tktidar, vergi iadesini, ücret artışları içinde hesaba katmaya çalıştı ve bunu sürekli pazar
ladı. özel sermaye de bu konuda geri kalmadı. Ayrıca, tktidar, net ücretin tümünün vergi iade
sinden yararlanmasının olanaklı olduğunu varsaymış ve vergi iadesini, ücretlilerin kontrol me
muru gibi çalışmalarının karşılığı değilmiş de, sanki ücretlerinin bir artışıymış gibi gösterdi. 
Bu uygulama, ile Anavatan Partisi, asgarî ücretin fiilen vergi dışında bırakıldığı propagandası
na sarılmış, bugün de bu propagandasını ısrarla sürdürmektedir. Ayrıca, sayıları giderek artı
rılan birçok harcama kalemi de, vergi iadesi sisteminin dışında bırakılmıştır. Asgarî ücretlinin 
fiilî ortalama vergisi, tasarruf kesintisi dahil yüzde 20,5 iken, asgarî ücretin tümü vergi iade
sinden yararlansa bile, bu oran, ancak yüzde 11,8 oranında teorik bir iadeden yararlanabil
mektedir. Vergi iadesi, son yıllarda enflasyon hızının altında kalarak, gerçek olarak gerilemeye 
başlamıştır. Bundan böyle, vergi iadesi sistemi, daha hızlı bir şekilde yıpranacaktır. Yılbaşın
dan itibaren yapılacağı belirtilen yeni düzenlemenin de, ücretliye fazla bir şey getirmeyeceği 
açıktır. 

Katma Değer Vergisi, bütçenin ana kaynağı haline gelmiştir. Şimdi hakiniz, 1991 yılı için 
öngörülen bütçe teklifinde vergi gelirlerindeki ortalama artış yüzde 57'dir. Bu ortalamanın al
tında kalan sadece Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve servetten alınan vergilerdir. Ortalamanın 
üstünde kalanlar ise, KDV'dir. Yani doğrudan doğruya, yurttaşın, tüketicinin ödediği vergi. 
Gelir dağılımının adaletini daha da bozucu bu yapı, 1991'de de olacaktır. 

Bu konuşmamı hazırlarken, son iki yıldır gelir bütçesi üzerinde yaptığım konuşmalarıma 
şöyle bir göz attım; ne dediysem, bugün aynısının gerçekleştiğini gördüm. Bakın, 1989 yılı ge
lir bütçesi konuşmamda, KDV için ne demiştim: "Hükümet, bazı mallarda yetkisini kullana
cak ve belki Katma Değer Vergisini yüzde 20-25'lere çıkaracaktır; çünkü, Hükümet, ancak bu 
yolla vergi toplayabilmektedir." Anımsanacağı üzere, o zaman en yüksek KDV yüzde 10 idi. 
tşte, dediğim aynen çıktı. Şimdi tekrar iddia ediyorum; şu anki KDV oranları yine yükselecek 
ve en kısa zamanda yüzde 30'lara çıkarılacaktır. 

önceki konuşmalarımda ve Sayın Kahveci'ye de şifahi olarak, vergi kaçağının nerelerden 
ve nasıl yapıldığı, bunların ne şekilde önlenebileceğini önerilerimle birlikte söylemiştim. Bura
da sadece ana başlıklarını tekrar edeceğim. 

1. Vadeli satıp peşin fiyatından fatura kesme yöntemi ile vadeli satışlarda kaçırılan vergi. 
2. Aralık ayında şirketlerin satın aldıkları araçların amortismanlarının vergiye tâbi mat

rahlarından düşürülmesi. Bu, sözde, geçen yıl yapılacaktı, bu yıl da atladık, yine yapılmadı. 
Yeni yılda tekrar elden çıkarılıyor ve bu yolla vergi kaçağı sağlanıyor. 

3. Gayrimenkul satışlarında fiyatların düşük gösterilmesi yolu ile vergi kaçırma. Ayrıca, 
bu işten sağlanan rantların vergilendirilmemesi. 

Daha önceki konuşmalarımda, bunların nasıl önlenebileceğini anlatmıştım; fakat bugüne 
kadar hiç ciddiye alınmadı. Bu konuların üzerinde titizlikle durulursa, azımsanmayacak bir 
vergi kazancı sağlanacaktır. 

Ben önerilerimi, ülkesini seven bir vatandaş olarak yaptım; Sayın Bakanın da, bu konula
rı ciddiye alacağına inanarak kendisine söyledim, inşallah bu konuları en kısa zamanda çö
zümler. 
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Yine, 1990 yılı bütçesi üzerinde yaptığım konuşmamda, 2 trilyon 900 milyar lira tutarın
daki devlet malları gelir rakamının gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını söylemiştim. Bugün 
görüyorum ki, bu söylediğim de doğru çıkmış, bu gelir ancak 1 trilyon 900 milyara ulaşmıştır. 

Vergi politikasında şu konular dikkate alınmalıdır: Kaynak dağılımında ve kaynak kulla
nımında etkin olunmalıdır; ekonomide eşzamanlı ve zamanlararası kaynak dağılımı etkinliği
nin sağlanması ve yüksek refah düzeyinin gerçekleştirilmesi açısından son derece önemlidir. 
Gelir dağılımı veri alınmak koşuluyla piyasa bozukluklarının bulunmadığı koşulda, fiyatlar 
sistemi, etkin kaynak dağılımını çözer. Ekonomide gelir dağılımının sosyal adalet duygusunu 
rahatsız etmeyecek düzeyde olduğu varsayımı altında, fiyatların gerçek marjinal maliyetleri yan
sıttığı koşulda, vergi sisteminden beklenen nispî fiyat yapısını fazla bozmamak, fiyatların marjinal 
maliyetlerden saptığı koşulda ise, nispî fiyat yapısı üzerinde düzenleyici rolü oynamaktır. 

Birinci amaca yönelik en etkili araç, yaygın bir biçimde uygulanan dolaysız ve dolaylı ver
gilerdir. Vergilerin yaygın uygulanması, istisna ve muafiyetlerin bulunması ve vergilerin böyle
ce tüm ekonomik faaliyet alanlarını kapsamak anlamına gelmektedir. Vergiler yaygın uygulan
dıkça, hem nispî fiyat yapısını bozma etkileri zayıflar, hem de vergi oranlarının menkul düzey
de tutulabilmesi olanağını sağlar. 

BAŞKAN — Sayın Köse, 5 dakikanız kaldı. 
MEHMET TAHÎR KÖSE (Devamla) — Vergi sisteminde uygulanan gereksiz istisna ve 

muafiyetler, ekonomide nispî fiyat yapısını bozarak, kaynak dağılımında ve kaynak kullanı
mında etkinsizliklere yol açar. Doğru fiyat göstergeleri altında gerçekleşecek kaynak dağılımı
nın bozularak, bazı kesimlerde aşırı yığılmaların ortaya çıkmasıdır. Diğer bir açıdan, bunun 
anlamı, bazı kesimlerde kaynakların etkisiz ve kapasite altı kullanılmasına itilmesidir. Buna 
ek olarak, istisna hükümleri tanındıkları kesimde getirileri, piyasa getirişi üzerine çıkardığın
dan dolayı, kaynak kullanımında alınabilecek etkinlik ve tasarruf önlemlerinin gevşetilmesine 
de yol açmasıdır. Gerek mal ve hizmet, gerek faktör piyasalarındaki piyasa bozukluklarıyla 
ortaya çıkan kaynak kullanım etkinsizliklerine vergi politikasıyla müdahale, vergilerde oran fark
lılaştırmasını gündeme getirmektedir. Ekonomide, gelir ve servet dağılımında ortaya çıkabile
cek adaletsizlikleri etkin şekilde denetleyebilmek ve hızlı kentleşme ve enflasyonun rant yarat
ma etkisinin hafifletilebilmesi için, Gelir Vergisi, Servet ve Servet Transferi Vergileriyle destek
lenmelidir. Bu bağlamda, vergi sisteminde dolaylı dolaysız vergilerin ağırlığını, ikinciler lehine 
sağlamaya çalışmak, dolaysız vergilerde ve aşırı istisna ve muaflık hükümlerine yer vermemek, 
asgarî ücreti ve düşük gelirleri vergi dışı tutmak ve enflasyonun düşük gelir dilimlerindeki olum
suz vergi etkisini hafifletecek önlemleri almak, vergi sisteminin olumsuz etkisini azaltan ön
lemlerdir. 

Vergi politikalarının bir amacı da, ekonomik istikrarın sağlanmasıdır. Ekonomik istikrar 
ile birlikte, ekonomik kalkınma amacı da öngörüldüğü durumda vergi sisteminin gelir esnekli
ğinin yüksek olması arzulanır bir koşul olmaktadır. Çünkü, ancak böyle bir durumda millî 
gelir değişmeleri kendisinden daha hızlı vergi geliri değişmelerine yol açar. Böylece, ekonomik 
dalgalanmalar denetim altına alınabilir. Yine; ancak, elastikliğin yüksek olduğu koşullarda özel 
tasarruflar fazla kısılmadan, kamu tasarrufları artırılabilir ve böylece ekonomik kalkınma için 
kaynak yaratılmış olur. 

Vergi sisteminin en düşük maliyetle yaygın olarak uygulanabilmesi için, sistem, hem vergi 
idaresi tarafından yönetilmesi basit, hem de yükümlüler tarafından uyulması kolay bir yapıda 
olmalıdır. Bunun için, vergi sistemi, iradi değişiklikler yerine, otomatik gelişmelere meydan 
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verecek bir yapıda olmalıdır. Gelişmekte olan ülkelerde muhasebe sisteminin yaygın olmadığı 
ve kayıt sisteminin geri olduğu durumlarda vergi sisteminin oluşturulmasında basit geri sis
temler ile karmaşık çağdaş sistemler arasında geçiş zorlaşmaktadır. Temel ilkelerden fazla ödün 
vermeden, uygulama ve denetim etkinliğiyle çağdaş bir vergi sisteminin oluşturulmasına çalı
şılmalıdır. . 

Vergilerin yaygın olarak uygulanması, belirli bir gelir sağlayacağından vergi oranlarının 
düşük düzeyde tutulabilmesini olanaklı kılacaktır. Bu durumda, vergi yükümlülüklerinin ver
giye uyma eğilimi artabilecektir. Toplum vicdanında gerçeklendirilemeyen vergi istisna ve mu
afiyetleri, vergi kapsamına giren yükümlülerin vergiye uymamaları sonucunu doğurabilir. Bu 
durumda, vergi idaresi ve denetimi de güçleşir. 

Bir ülkede sosyal adaletin sağlanması, adaletli vergi politikasının izlenmesiyle mümkün 
olur. Toplumumuzda, ücretlilerin sosyal patlamalarıyla karşılaştığımız bugünlerde, temennim, 
sağlıklı bir vergi politikasıyla, ücretlilerin vergi yükünün acilen hafifletilmesidir. 

Bu duygularla konuşmamı bitirir, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç. 
Buyurun Sayın Genç. 

SHP GRUBU ADINA KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Maliye Bakanlığı gelir bütçesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, ister yasama ister yürütme ister yargı olsun, daima 
eylem ve işlemlerinde, bağlı bir yetki içindedir; bu bağlı yetki de Anayasadan kaynaklanmak
tadır. Anayasamızın 73 üncü maddesi, herkesin malî gücüne göre devlet giderlerine katılması 
ilkesini getirmiş ve vergi yükünün adaletli ve dengeli olarak dağıtılmasını da, maliye politikası
nın sosyal amacı olarak belirtmiştir. 

O halde, gerek yasama, gerek yürütme olarak bizler, birtakım vergilendirme işlemlerine 
giderken bu temel kurallar içinde hareket etmek zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, mükellefler, isteyerek vergi vermez; ama bazen biz, bunları isteyerek 
vergi verme yoluna sevk edebiliriz. Eğer, bir ülkede, vergi mükellefi, verdiği verginin kendi ge
leceği ve çocuklarının geleceği için, ülkenin yararı için harcanacağı düşüncesindeyse, istemezse 
de, yine devlet giderlerine katılmayı bir borç sayar ve en az vergi kaçırma yoluna gidebilir; ama 
bir ülkede, devleti yöneten insanlar, halktan topladıkları vergilerle kendi başbakanlarına, cum
hurbaşkanlarına çifte uçaklar, güzel Mersedesler alırlarsa ve her yerde sefahat âlemleri düzen
lerlerse, o zaman sokaktaki vatandaş: "Ben niye vergi vereyim?.. Vergi vereceğim, falanca kişi 
götürüp keyfi için harcayacak; ben enayi miyim?" der. 

isterseniz, gelin beraber Türkiye'nin sokaklarında gezelim, "Ey vatandaş sen vergi ver
mek istiyor musun?" diye soralım: "Vermem" der. "Niye vermek istemiyorsun?" diye sorsa
nız, "Ben, vergiyi niye vereyim; benim verdiğim vergi yerinde harcanmıyor ki... Benim verdi
ğim vergiyle Cumhurbaşkanı kendisine iki uçak alıyor, karısı her gün yurt dışında geziyor. Bu 
da yetmiyormuş gibi, benim verdiğim vergiyle Cumhurbaşkanı için karısı ve oğlu gidiyor bor
sada kâğıt oynuyor" diye cevap verir. 

Arkadaşlar, demokratik bir ülkede, özellikle kamu ortaklığının müdahalesinin olduğu, devlet 
kontrolü altındaki bir borsada devlet yönetiminde bulunan bazı imtiyazlı kişilerin borsaya 
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katılması, o kişilerin o görevde kalmamasını gerektiren bir olaydır. 
Zaman zaman, Semra ûzal; "Borsada oynadım, büyük para kazandım" diyor. Kimin sa

yesinde kazanmıştır? 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Ayıp, ayıp bunlar. 
KAMER GENÇ (Devamla) —- Şunu çıkıp, "Ben, borsada senet aldığım zaman, Kamu 

Ortaklığı idaresine müracaat ederek hangi senetlerin Kamu Ortaklığı İdaresince alınacağını 
sormadım" diyebilir mi; bunu desin veyahut da, Kamu Ortaklığı İdaresinin başındaki kişi, "Ey 
Semra özal, ey Efe özal, siz borsada oynayacaksınız; ama bakın biz, kamu ortaklığı olarak 
şuna müdahale ediyoruz" diye telefon etmediğini ileri sürebiliyor mu? Eğer, sürebiliyorsa, hay 
hay, bizim dediklerimiz gerçeğe dayanmıyor; ama söyleyip söylemediği hususu, bizde ciddî te
reddütler uyandırmıştır. Biz, bakanlıkların, yüzüklerle alındığını da biliyoruz; ama bunları, 
ileride sırası geldiği zaman açıklarız. (DYP sıralarından "Açıkla açıkla" sesleri) 

Onlar bilirler... Benim lafımdan kimin ne anladığını bilir. 
Değerli milletvekilleri, geçen sene burada Maliye Bakanlığı bütçesi müzakere edilirken, 

ben, Maliye Bakanlığına bir soru sormuşum. İşte bakın, 26.12.1989 tarihli. Diyorum ki, "1985 
yılında bazı hayalî ihracatçı firmalara, teminat alınmadan avans ve vergi iadesi verilmiştir. Bu 
verilen vergi iadeleri milyarlarca lirayı aşmaktadır. Bu suretle, teminat aranmaksızın, kendile
rine vergi iadesi yapılan firmalar hangileridir? Diğer taraftan, bugüne kadar yapılan inceleme
lerin çoğunda, bunların tahsil edilmediği ortaya çıkmış mıdır; bunlardan ne kadan tahsil edil
miştir, ne kadarı edilmemiştir, firma isimlerini bana bildirin. 26.12.1989" 

Geçen gün komisyonda vergi yasaları müzakere ediliyor, ben yine Maliye Bakanına aynı 
soruyu soruyorum; ama, Sayın Bakan benim hakkımda "Efendim, ne biliyorsa söylesin. Yok
sa, hayalicilerle kendisinin irtibatr vardır." diyor. 

Sayın Bakan, size soruyorum; siz, bir sene geçmesine rağmen, benim soruma cevap ver
memekle, hayalî ihracatçıların isimlerini gizlemekle, ben mi onlarla ortağım, yoksa siz mi or
taksınız? Sizi burada konuşmaya davet ediyorum. 

Bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar: Tabiî, bizim birtakım insanlarla temasları
mız var, bize bazı bilgiler geliyor; ama, ben Maliyenin başında bakan değilim ki, Maliyenin 
içinde geçen her olayı bileyim. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Gölge bakansın... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben, Bakana samimî olarak sordum, dedim ki, "Bakın, 

bu hayalî ihracatçılardan tahsilat yapılırken bazı yanlışlıklar yapıldığı iddialan var; ama, bu 
yanlışlıklar kasten yapılıyor. Niye?.." 

Sayın milletvekilleri, vergide S yıllık zamanaşımı var. Bu S yıllık zamanaşımı içinde bazı 
vergileri geri isteyebilirsiniz; ama, birtakım insanlar, kasıtlı olarak usul hatası yaparlar. Bu usul 
hatasını yaparlar; işte, vergi mahkemesi usul hatasını yüzüne vurur; ama, bakanlık o usul ha
tasını düzeltmez; çünkü, işin altında kasıt vardır. Danıştaya gider, düzeltmez. Danıştay terkin 
eder, "Efendim, ne yapalım Danıştay terkin etti" denilir. Benim, aslında, Maliye Bakanına 
hatırlatmak istediğim budur; ama, Maliye Bakanı, konuları bilmediği için, vergi hukukunu 
bilmediği için, benim ne demek istediğimi bilmez, anlamaz. Birtakım insanlar, kendilerine bir
takım şeyler fısıldayabilirler; ben o fısıldamaların ne anlama geldiğini de bilemem. 

Bakın, bir vergi mahkemesinin, bir hayalî ihracat dosyası nedeniyle verdiği yürütmenin 
durdurulması kararını okuyayım: "Dava konusu uyuşmazlık, haksız yere alınan ihracata vergi 
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iadesinin geri alınması hususundan doğmaktadır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Kanununun 37 nci maddesi hükmü uyarınca teyitname düzenlenerek, söz konusu amme ala
cağının bir ay içerisinde geri ödenmesi istenmesi gerekirken; diğer bir deyişle, ödeme emriyle 
istenen amme alacağının tahakkuk aşaması gerçekleşmeden ve vade ödeme süresi belirtilme
den doğrudan doğruya cebren takip ve tahsil işlemlerine başlanarak ödeme emri tanzim ve tebliği 
açıkça hukuka aykırı olduğundan, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir." 

Sayın Bakan, bakın, elime geçen bir mektupta -tabiî, bazı firmaların isimlerini söyleyeceğim-
Batı Pazarlama İthalat İhracat Şirketi adına usulsüz olarak ödenen miktarları söylüyorum si
ze. Yani, bu şekilde usul hatası yapılmıştır. 133 milyon 500 bin lira. -Tabiî teferruatları var-

2 milyon 557 bin, 
5 milyon 467 bin, 
16 milyon 424 bin, 
54 milyon 373 bin, 
172 milyon 437 bin, 
1 milyon 128 bin, 
125 milyon 254 bin, 
8 milyon 386 bin lira. 

Yine, Anadolu Eksport Anonim Şirketi adına; 
2 milyon 600 bin, 
2 milyon 784 bin, 
20 milyon 421 bin, 
6 milyon 611 bin lira. 
Bunları tek tek sayarsam, tabiî, benim zamanım doluyor. Aslında ben bunları burada iki 

sene önce okumuştum; ama, siz idare olarak, hayalî ihracatçıların üzerine gitmede çok isteksiz 
davrandığınız için ve her vesileyle, bu olayların üzerine giden insanları da, nerede ise ürkütme
ye çalıştığınız için, maalesef, kendi teşkilatınızda bunların üzerine gideceğinize, birtakım in
sanlara çamur atmayı daha uygun buluyorsunuz, 

Bakın, Alpa Dış Ticaret Anonim Şirketinin, mesala; 245 milyon var, 46 milyon var, 175 
milyon var, 82 milyon var, 102 milyon var, 103 milyon var, 36 milyon var, 13 milyon var, tekrar 
bir 13 milyon var, 17 milyon var, 60 milyon var, 8 milyon var ve daha devam ediyor. 

Arkadaşlar, bunlar usulsüz olarak mükelleften geri isteniyor, bunlar 1985'te iade edilmiş 
veya 1986'da verilmiştir. Bunları geri isteme usulsüz olunca, Danıştaya gelip, bu usulsüzlük 
nedeniyle bunlar terkin edilince bu vergiler gidecek. Mesela Ahmet Menteşoğlu adına 127 mil
yon var, 150 milyon var, 1 milyar 846 milyon var, 141 milyon var. Hasbi Menteşoğlu adına 190 
milyon var, 127 milyon var... 

Sayın Bakan, biz, burada, parlamenter olarak, görevimizi yaparken, samimî duygular içinde, 
memleketimizin menfaatim gözetecek bir biçimde, size yaptığımız ikazları, siz birtakım insan
ların telkini altında nasıl bizi itham etmek suretiyle ve bazı gazetelere giderek özel mizampaj-
lar düzenlemek suretiyle bizi kötülüyorsunuz ve reklam ediyorsunuz? Bu konuda eğer manevî 
sorumluluğa katlanıyorsanız, bir şey diyemem ben size. 

Geçen gün, Maliye Bakanının bir beyanatı var; "Efendim, gümrük kaçakçılığı yapan me
murun, biz görevine son veriyoruz; ama idare mahkemesi, Danıştay getiriyor bunu tekrar gö
revine, iade ediyor" diyor. Ne kadar haklı bir iddia değil mi?! Ama, Sayın Bakan bilmiyor ki, 
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kendileri, Kaçakçılık Kanununda yaptıkları bir değişiklikle, kaçakçılık suçu işleyenlere, hürri
yeti bağlayıcı bir ceza değil, ekonomik bir ceza olarak müeyyide getirdiler. Personel Kanunun
da geçen "hüküm giymek" fiili burada gerçekleşmediği için ne oldu? Personel Kanununda, 
bir kamu görevlisinin görevine son vermek için, hürriyeti bağlayıcı bir suçtan mahkûm olması 
gerekirken, burada para cezasını getirdiniz, ekonomik suça ekonomik ekonomik ceza getirdi
ğiniz için elbette ki, idare mahkemeleri de bunu böyle karara bağladı. Burada idare mahkeme
lerini, yargıyı suçlamanın bir anlamı var mı? Çünkü, bunları siz yaptınız. Kaçakçılığı koruma 
eylemleri içinde bulunan bugünkü ANAP İktidarıdır; ama, İcabahat başkasına atılıyor. 

ANAP milletvekili değerli arkadaşım burada "Biz, "ergi kanunlarını mükelleflerin lehine 
getirdik" dedi. Kimin lehine ne getirdiniz? Mesela, motorlu kara taşıtlarının satışında sigorta
daki bedellerini getirdiniz. Bu yükü kime getirdiniz? Adamın birtane kamyonu var. Bu kamyo
nu ile nakliye yapıyor. Eskidi; ne yapacak? Getirip satacak. Sattığı zaman, bir kamyonun fiya
tı, sizin getirdiğiniz rayiç fiyat, sigorta reasürans fiyatlarına göre 100 milyona satmak zorunda. 
100 milyonun alış bedeli belli. Siz bundan S0 milyon veya 40 milyon civarında vergi alacaksı
nız. Ne yapacak bu adam? Yeni bir kamyon alabilecek mi? 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Vergi o kadar tutmuyor ki... Harç alacak. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bir dakika efendim... Vergi Usul Kanununda Yenileme Fo

nu diye bir fon var; ama bu, bilanço esasına göre vergiye tabi mükellefler için. Aktife kayıtlı 
mükellefler içindir. Yani, getirdiğiniz kime yaradı? Kurumlarda menkul sermaye satışlarını ve 
gayrimenkul satışlarını vergi dışı bıraktınız. Ne zamana kadar? Eylülden geçerli kıldınız. Kim 
için; işte, birtakım belirli, imtiyazlı kişiler, Anayasa Mahkemesinin, kararı iptalinden sonra gayri-
menkullerini sattılar. Bunlara bir imtiyaz'getirmek için. Yani, sermaye sınıfındaki belirli kişile
re imtiyaz getirmek için. 

Asgari ücretliye bir şey getirdiniz mi? Vergi dilimini 12 milyona çıkardınız. Yani, yüzde 
25 nispetinde vergiye tabi olma, geçen sene 8 milyondu, bu sene 12 milyona çıkardınız. Asgari 
Ücret Yasasına göre ücret alan bir kişinin durumunu düzelttiniz mi? Bunlar geçmişte yüzde 
10 seviyesinde vergiye tabi idi. Eğer hakikaten asgarî ücret alan bir kişiyi yüzde 10 seviyesinde 
bir vergiye tabi tutsa idiniz, o zaman bir ferahlık getirmiş olurdunuz. Şimdi, 414 bin lira olan 
bir asgarî ücretliden aldığınız vergi, biliyorsunuz, 89 bin lira. Bundan, 57 960 lira da sigorta 
primi alıyorsunuz. Bundan, bir de 1 656 lira Damga Vergisi kesiliyor. 

Maliye Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada diyor ki: "Efendim, biz, 
KDV'de getirdiğimiz sistemle asgarî ücret alan kişinin durumunu negatif vergi durumuna sok
tuk. Yani, bunu, vergiyi veren kişinin lehine getirdik." 

Sayın milletvekilleri, KDV'de, 1.6.1991'den itibaren asgarî vergi nispeti yüzde 8, azamî yüzde 
20'ye çıkıyor. KDV'de vergi nispetinin bu derece artırılması KDV kaçağını artırır. Sayın Ba
kan, yine Plan ve Bütçe Komisyonunda diyor ki, "Efendim, gidin bakın, mükelleflerin yüzde 
60'ı KDV fişi istemeden kendisi vermektedir; yüzde 40'ı da ikaz üzerine vermektedir." Siz, gi
dip, bir mobilyacıdan 10 milyon liralık mobilya aldığınızda, yüzde 20 seviyesinde 2 milyon lira 
KDV vermek zorundasınız. Satıcı, "Eğer fiş istiyorsan ver 2 milyon KDV'yi" diyecek; farkın 
çok büyük olması nedeniyle, alıcıyla satıcı arasında pazarlık yapılıyor; "Ben fiş almayayım, 
sen de 2 milyonu alma" deniliyor. Alıcı, 2 milyon lira KDV ödemiyor, kaçırıyor; satıcı da, onu 
defterine kaydetmiyor, kurum ise, yüzde 50 seviyesinde -tabiî, herkes için değil de- 5 milyon 
Kurumlar Vergisi verecek; Gelir Vergisi mükellefi ise 3 milyon seviyesinde vergi kaçıracak... 
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Sayın milletvekilleri, Türkiye'de KDV nispetlerinin artırılması suretiyle sağlanacak gelir 
önümüzdeki sene artacak. Bunun basit örneği var. İ990 yılındaki gayri safî millî hâsılasının 
toplamı 272 trilyon lira mıdır; peki, sizin KDV'den beklediğiniz gelir 5-7 trilyon civarındadır. 
Yüzde 8 seviyesinde bunu KDV sağlasa, 272'nin bu miktarla çarpılmasıyla 16-17 trilyon civa
rında geliri KDV sağlar. 

Yine, 1991 yılındaki gayri safi millî hâsıla 450 trilyon liradır. Sizin bütçeye koyduğunuz 
rakam ise 12 trilyon liradır, 438 trilyonun, normal olarak yüzde 8 ilâ 12 seviyesinde, 20 seviye
sinde KDV alırsanız, aşağı yukarı bunun 30-50 trilyon seviyesinde KDV alması lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Genç, 5 dakikanız kaldı. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu itibarla, burada söylenenlerle, gerçek, tamamen birbi

rinden ayrı. 
Değerli milletvekilleri, ANAP sözcüsü arkadaşımız, "Vergi sisteminde reform yaptık" diyor. 

Reform yapmadınız, zam yapıyorsunuz zam... Yani, iki de bir Meclisin karşısına birtakım ka
nunları getiriyorsunuz, zam yapıyorsunuz. 

Hangi reformu yaptınız? Türkiye'de vergi reformu iki dönemde yapıldı; 1949 yılında Ge
lir Vergisi, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi gibi, Neumark isimli, Türkiye'deki bir Alman 
maliyecisinin yaptığı köklü değişiklikler; bir de 1960 yılından sonra yapılan köklü değişiklikler 
vardır. Siz geldikten sonra, bu köklü değişiklikleri ilerletmek, reform yapmak değil, geriye gö-
türdünüz. 

tşyeri kapatma cezasını getirdiniz, tşyeri kapatma cezası, ilkel bir cezadır, işyerinde belge 
düzenleme meselesinde mükelleflerin büyük sıkıntısı var. Bazen, burada işyeri değil, müşteri 
zarar görüyor. Turistik bir oteli düşünün; işletmeci, dış ülkelerle bağlantı yapmış, bir Maliye 
memuru gidiyor "Efendim, sen belge düzenlemedin" deyip işyerini kapatıyor. Bunun ne ka
dar ilkel bir ceza olduğu artık buradan da anlaşılıyor. 

Değerli milletvekilleri, Maliye Bakanlığı bütçesi, çok geniş, kapsamlı bir bütçe, bunun üze
rinde 20 dakikalık sürede fazla söz söylemek mümkün değil; ama, kısaca bazı konuları vurgu
lamak istedim. Ancak, şunu da söyleyeyim. Sayın Hükümet, lütfen, Türkiye'nin kaderini elin
de tutan kararnameleri, boş kâğıtlara imza attırarak yapmasınlar. Bu, bu memleket için işlene
bilecek en büyük suç. 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığım kişisel konuşmamda birtakım iddiaları ortaya 
attım. Sayın milletvekilleri, sormak istiyorum: ANAP iktidarlarının siyasî sorumluluk duya
cağı nokta acaba hangi noktadır, onu yakalamak istiyorum; hangi noktada, "Biz, siyasî so
rumluluğumuzun var olduğunu kabul ediyoruz." diyecekler... Biz, hükümetin, normal demok
ratik ülkelerde istifa etmesi gerektiği durumları, her vesileyle burada dile getiriyoruz; ama, Hü
kümet çok olgun davranıyor. Bu memleket için bu kadar olgunluk çok fazla. Bu memlekette 
rejimi tıkanma noktasına getirdiniz. 

Şimdi, özal, bu memleketi harbe sokmaya hazırlanıyor. Biz, bu memleketi harbe soktur
mayız. Biz, bu memlekette 1991 ve 1992'de harp yaparız; ama özaPı Çankaya'dan indirmek 
için yaparız. Biz, kendi ülkemizin çocuklarını, Kuveyt'in şeyhleri için savaşa göndermeyiz. Siz 
de çelişki içindesiniz; bir yandan Müslümanlık propagandası yapıyorsunuz; laik devlet düzeni
ni, din esaslarına dayalı bir sisteme götürürken; öte taraftan, Müslüman halkın karşısında Hı-
ristiyanlarla işbirliği yapıyorsunuz... Sizin hangi sözünüze inanalım; onu da bir türlü kestire
miyoruz. 

— 534 — 



T.B.M.M. B : 57 23 . 12 . 1990 O : 1 

Size, buradan bir defa daha belirtmek istiyorum; 
Türk halkını harbe sokamazsınız. Harbe sokmaya niyetlenen maceraperestlere "dur" de

mesini bilmelisiniz. "Dur" diyemezseniz, bunun sorumluluğu size aittir. 
Saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Böylece, siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Hükümet adına, Maliye Bakanı Sayın Adnan Kahveci. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; bugünkü konuşmamı, dünkü konuşmamdan daha kısa yapacağım. Ama, sorulan 
sorulara, yapılan tenkitlere de cevap vermeye çalışacağım. 

Sayın Genç'le başlayacağım. Sayın Genc'e devamlı olarak bir soru soruyorum; çünkü, ken
disi böyle bir beyanatta bulunmuş: "Hayalî ihracat dosyalarının uygulanmaya konmadığını, 
hayalicilerin korunduğunu ve vergi incelemesi yapan elemanlara emirler verilerek incelemele
rin yarım bırakıldığını" 11 Aralık tarihinde iddia ediyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O hayatî ihracatçılarla ilgili değil; sorumu doğru okuyun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — O günden beri bu 

konuda bilgi istiyoruz, bilgi vermiyor. Bugün, burada, kürsüde ifade ettiği dosyaların hepsi 
mahkemeye intikal ettirilmiş. Yarım bıraktırılan bir inceleme nasıl mahkemeye intikal ediyor? 
Mahkemeye intikal ettiğine göre, demek ki, üzerine gidilmiş, hayali ihracat yapanların üzerine 
gidilmiş. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Saptırıyorsunuz Sayın Bakan; benim dediğimi anlamamış
sın. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir konu daha var. 
Bazı firma isimlerinden bahsetti; mesela, Menteşoğlu'ndan bahsetti. Geri alınacak vergi iadesi 
ve karar mercii Danıştay. Danıştay kararının tarihi var. Burada kendisine de verebilirim? Yani, 
Danıştaya kadar gitmiş, Danıştay da karar vermiş. Keza, Anadolu Eksport, yine öyle. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Daha bunlar idare mahkemesinden çıkmamış Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Danıştay kararla

rının tarihi var burada. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman, dosyaları size vereyim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Konuları o kadar 

güzel değiştirerek buraya getirme beceriniz var ki, ben şaştım yani... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Dosyaların hâlâ mahkemelerden çıkmadığını sana ispat eder

sem ne yaparsın? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli milletve

killeri, ücretlilerin Gelir Vergisindeki payı ilç ilgili olarak da şunu ifade edeyim: Bu pay, hiçbir 
zaman yüzde 70'e çıkmadı. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sizin bürokratınızın söylediği... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Maliyenin yayın

ladığı rakamlar var. Maliyeden herhangi bir bürokratın böyle bir beyanatı da yoktur ve şu sıra
larda, vergi iadesi dahil, ücretlilerin, Gelir Vergisi içindeki payı yüzde 40 civarındadır. Ücret-
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lilerin toplum içindeki sayısı arttığı için ve özellikle 1989'da yaptığımız yüksek memur maaşın
dan dolayı da bu pay yüzde 40'lara gelmiş durumda, vergi iadesi dahil. 

MEHMET TAHÎR KÖSE (Amasya) — Maliye Bakanlığının yayınını size yolladım, siz 
"yok" diyorsunuz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Biz de size gerçek 
istatistiki, grafiği verelim, orada gizli bir şey yok. Maliye ile ilgili olmayan herhangi bir bürok
ratın beyanatını doğru olarak almamanız gerekir, doğru olan rakamlar Maliyeden çıkan ra
kamlardır. 

Sayın Aykon Doğan'ın tenkitlerine burada kısmen ve rakamlarla cevap verildi. Bu konu
da, Sayın Doğan'a, ben de şu soruyu sormak isterim: 

Bugün çok tenkit ettiği hususlara, bir bürokrat olarak, -kendisinin çok yetenekli bir bü
rokrat olduğunu biliyoruz- ne öneriler getirmiştir? O zamanın hükümetlerine, bu eksikliklerin 
giderilmesi için ne gibi tavsiyelerde bulunmuştur? Onu da, ben şahsen özel olarak merak edi
yorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu, Hükümetin aczini kabul etmesi demektir. Böyle konuş
ma yapılmaz. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Hayır efendim... 
Hayır efendim... Ben, dün burada konuşurken siz yoktunuz. Ben, şunu iddia ediyorum: Vergi 
konusunda, cumhuriyet tarihinde, sadece kanun çıkararak değil, bu kanunları da uygulamaya 
koyarak, en göze çarpar, en somut başarıyı elde eden hükümet, yine bu Hükümettir, Anavatan 
Partisi Hükümetleridir. (ANAP sıralarından alkışlar) Şunu da iddia ediyorum ki, -bakın, ko
lay kolay da böyle büyük iddialarda bulunmam- dünyadaki en iyi vergi belge düzenini kuracak 
ülke de Türkiye olacaktır ve o da Anavatan Partisi Hükümetlerinin başarısı olacaktır; tekrar 
ediyorum, dünyadaki en iyi vergi belge düzenini kurmuş olan idare biz olacağız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Gidin, Kızılay'da, bir yerden beyaz eşya alın.. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — İleride mi kuracaksınız? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Hayır efendim, 

yarısını kurduk, diğer yarısı da geliyor; 1984-1990 arasında sağladığımız başarıyı inkâr ede
mezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Genel Kurula sunuşunuza devam buyurun efendim; münferit 
müdahalelere cevap yetiştiremezsiniz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Onun için, Sayın 
Doğan'a şunu sormak istiyorum: "Yüzde 39 mükellef, belge vermiyor, bununla mı övünüyor
sunuz?" diye sordu.. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Biz öyle bir şey demedik, yanlış anlamışsı
nız. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Siz, bu işlerden 
sorumlu bürokrat iken, bırakın yüzde 39'u, belki de yüzde 99'u belge vermiyordu. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Bakan, siz kürsüden cevap verecekken, soru soruyor
sunuz efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Efendim, sorular 
soruluyor, tenkitler yapılıyor;.. Demokrasi... Ben de buradan bazı sorular sormak durumun
dayım. 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Soruya, soruyla mı cevap vereceksiniz?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bazen, sorulara, 

sorularla cevap verilir. 
Değerli arkadaşlar, vergi kanunları konusunda, vergi kanunlarının adaletli olması konu

sunda şunu bilir, şunu söylerim: önemli olan, kâğıt üzerine yazılan kanunlar değildir; kâğıt 
üzerinde çok güzel kanunlar çıkarmış olabilirsiniz; önemli olan, o kanunların adaletli bir şe
kilde herkese uygulanmasıdır. İşte, belge düzeninin de mantığı, felsefesi budur ve iddia ediyo
rum ki, Türkiye'de, bu konuda, şimdiye kadar en iyi, en yüksek başarıyı Anavatan Partisi Hü
kümetleri göstermiştir ve bundan sonra da göstereceğimiz başarıyla ilgili -1992 yılına kadar; 
1992'nin ötesine de gitmiyorum- 1992 yılında şunu iddia edeceğiz ki, dünyadaki en iyi vergi 
belge düzeni Türkiye'dedir... 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahısları adına; lehinde, Aydın Milletvekili Sayın Ömer Okan Çağlar; buyurun. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sizden başka konuşacak kimse yok mu Sayın Çağlar; 
hep siz konuşuyorsunuz? 

ÖMER OKAN ÇAĞAR (Aydın) — Efendim, sizde başka adam olmadığı gibi!... 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz evvel, söylemek istediklerimin birçoğunu söy

leyemediğim ve lehinde söz almış bulunan İzmir Milletvekilimiz Sayın Işılay Saygın, söz hak
kını bana devrettiği için huzurlarınızda kendilerine şükranlarımı arz ederek sözlerime başla
mak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gölge bakanımı; gölge bakanım Sayın Genc'i dinle
dim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu konuları seninle istediğin her yerde tartışmaya hazırım. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Sayın Genç, herhalde, Sayın Cumhurbaşkanlığı

mızın bütçesiyle gelir bütçesini karıştırıyor; kürsüye çıkıyor, "Sayın Turgut özal... Sayın Tur
gut özal..." Bu, cumhurbaşkanlığı bütçesi değil; o bütçe geçti, ön gün oldu. Herhalde siz far
kında değilsiniz; hatırlatırım aziz dostum!.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu toplanan gelir oraya harcanmıyor mu? 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Sadece oraya değil efendim, her yere gider. 
ŞADAN TUZCU (Rize) — Kamer'in maaşı da buradan çıkıyor!.. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Baka

nım Kahveci'nin de ifade ettiği gibi, Anavatan Partisi İktidarları gerek tahsilatta gerekse tah
min edilen vergilerde daima artış kaydetmiştir. Bakın, size, devletin resmî rakamlarını veriyo
rum: 1985 yılında bütçe kanununda öngörülen vergi geliri 3.5 trilyon iken, yıl sonunda 3.8 tril
yona çıkıyor. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Enflasyon?.. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Onu da vereceğim değerli arkadaşlarım; iyi ki 

parmak bastınız Sayın Postacı. 
Bakın; 1985'te enflasyon yüzde 40. Bir yıl öncesine göre vergi gelirindeki artış yüzde 61,4. 

Dikkatinizi çekerim; bir yıl öncesine göre, yani 1984'e göre 1985'te vergide yüzde 61,4 artış var 
ve enflasyon yüzde 40. Artış ne kadar? Yüzde 21,4. 
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Değerli arkadaşlarım, diğer rakamları da verebilirim. Şunu yine söylüyorum; Anavatan 
Partisi, 1986, 1987'de ve diğer yıllarda, vergi gelirlerini, daha doğrusu konsolide bütçe gelirle
rini, hiçbir zaman enflasyona ezdirmemiş. Sayın Postacı'ya da bunu hatırlattığı için teşekkür 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, vergi kanunlarında son yapılan değişiklikle ne yaptık? Vergi dilim
lerinden ilk dilim, 8 milyon iken 12 milyona çıkardık. Daha önce 8 milyon liranın vergisi 3 
milyon 200 bin lirayken, şu anda 3 milyon lira vergi ödenmekte ve dolayısıyla birinci dilimin 
vergisinden 200 bin lira azalma vardır. Bunu da oranladığınız zaman, takriben yüzde 6,7'ye 
tekabül etmektedir. İkinci dilim olan 24 milyon liranın vergisindeki indirim ise 600 bin liradır. 
Üçüncü dilimin 48 milyon liraya çıkarılmasıyla, vergide 1 milyon 400 bin lira indirim yapılmış
tır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Onun kime faydası var? Asgarî ücretliye faydası var mı? 
MEHMET ALİ BİLİCİ (Adana) — Dinle de öğren. 
YILMAZ ALTUö (Sivas) — Sana faydası var. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Eğer dinlerseniz kime faydası olduğunu görürsü

nüz. 
Değerli arkadaşlarım, bu kanunla, götürü usuldeki vergilerin matrahlarında da yeni dü

zenlemeler yapıldı. Bize hep eleştiri geliyordu; "Vergi kanunlarında, devamlı olarak, Bakanlar 
Kuruluna yetki vermektesiniz, Meclisin kanun yapma yetkisini Bakanlar Kuruluna 
devretmektesiniz" deniyordu; ama, bu vergi kanununda, biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
farklı bir uygulama yaptık. Ne yaptık; götürü hadlerini asgarî ücrete bağladık. Asgarî ücret 
arttığı müddetçe götürülüğün de matrahı artacaktı. "Matrah, 5 inci derecede, yıllık toplam 
asgarî ücretin yüzde lS'i" dedik; matrahı otomatiğe bağladık. "4 üncü derecede, yıllık asgarî 
ücretin yüzde 25'i; 3 »üncü derecede, yıllık asgarî ücretin yüzde 30'u; 2 nci derecede, yüzde 45'i" 
dedik. 

Ayrıca, "Biz, kalkınmada öncelikli yörelerdekini de düşürelim" dedik. Götürü matrahla
rı asgarî ücrete bağladık; ama, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde de dü
şürdük. Nasıl düşürdük?... Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde yüzde 50, ikinci 
derecede öncelikli yörelerde ise yüzde 40 oranında düşürdük. Bakın ne oldu; normal yörede 
birinci derecede bulunan bir mükellefin matrahı 2 milyon 250 bin lira olurken, kalkınmada 
birinci derecede öncelikli bölgede, birinci derecedeki mükellefin matrahı 1,5 milyon lira olmak
tadır. Fark 750 bin liradır. Kalkınmada ikinci derecede öncelikli bölgelerde bu miktar 1 milyon 
300 bin liraya düşmektedir. Yani, Türkiye'nin kalkınmışlığı göz önüne alınarak, yeni vergi ka
nunlarında, gerek hayat standardında olsun, gerekse götürü matrahlarda olsun, çeşitli uygula
malar getirdik. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvelki konuşmamda da ifade ettiğim gibi, yatırımların, öncelikle 
doğuya, kalkınmada öncelikli bölgelere kayması için, Kurumlar Vergisinde de çok büyük ve önem
li değişiklikler yapıldı. Ayrıca, vergi muafiyet ve. istisnalarda da artırma oldu. örneğin, küçük çift
çi muaflığı 16 milyon iken, bunu 25 milyon liraya çıkardık. Ayrıca, çiftçilerin götürü gidere göre 
vergilendirilme esası 20 milyon iken, 50 milyona çıkarıldı. Mesken kiralan, hepiniz bildiği gibi, 600 
bin liraya kadar istisna kapsamındaydı, bunu, yeni vergi kanunumuzla 1 milyon liraya çıkardık. 
Gelirlerin birleştirilerek beyan edilmesine ilişkin olan Gelir Vergisi Kanununun 86 ve 87 nci mad
delerindeki ihtiyarî toplama hadlerini 24 milyon liradan 36 milyona çıkardık. Göçmen ve 
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mülteci muaflığını 600 bin liraya çıkardık. Gördüğünüz gibi, bunlarla, dar gelirli vatandaşımı
zı ilgilendiren vergi istisnalarında büyük artışlar yaptık. Şimdi sizlere arz ettiğim vergi kanun
larında vatandaşın aleyhine bir madde var mıdır? İstisnaları artıracaksınız, vergi dilimlerini 
yükseltmek suretiyle vergiyi indireceksiniz.... 

Size, şunu da bu yüce kürsüde söylemek istiyorum: Vatandaşın lehine olan vergi kanunu 
görüşülürken, muhalefet, Komisyonu terk etmiştir. Milleti düşünmek bu mudur; elbette ki değil
dir. Milleti düşünmek, milletin lehine çıkacak olan bir kanuna komisyonda karşı çıkmak değildir. 

Değerli arkadaşlarım, işte, bu kanunları, her türlü şartlarda, vatandaşa anlatıp, bunların va
tandaşımıza neler ve ne faydalar getirdiğini izah etmek, inanıyorum ki, her milletvekilinin görevidir. 

BAŞKAN — 3 dakikanız kaldı Sayın Çağlar. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, 1983'ten bu yana, vergi dairelerinde otomasyona geçildi. Başta Po

latlı'dan başlamak üzere -pilot bölge seçilmişti- şu andaki mevcut vergi dairelerinin takriben 
yüzde 30'u civarında otomasyona geçildi. Ayrıca, vergi incelemelerinde yapmış olduğumuz ba
şarıyı da rakamlarla vermek istiyorum: Türkiye'de vergi incelemesi yapan Uç kuruluş vardır; 
Maliye Müfettişleri Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, gelirler kontrolörleri ve vergi kontrol 
memurları. 1984 yılında toplam 33 072 mükellef incelenmiş; 122 milyar S22 milyon matrah 
incelenmiş, buna karşılık, 147 milyar 83 milyon matrah farkı bulunmuş, tncelenen matrahın 
yüzde 120'si, matrah farkı, yani vergi kayıp ve kaçağı olarak yakalanmış. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kesinleşen ne kadar onu söyle; o önemli. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Bu konular sizi aşar; ama, müsaade ederseniz 

ben yine de arz edeceğim. 
1985 yılında 66 681 mükellef incelenmiş; incelenen matrah 299 milyar 634 milyon; bulu

nan matrah farkı 294 milyar. \ani, matrah farkına oranladığımız zaman, yüzde 98. 1986 yılın
da, 66 550 mükellef incelenmiş, 1 trilyon 157 milyarlık matrah incelenmiş, 1 trilyon 498 milyar 
matrah farkı bulunmuş. 1987 yılında bulunan matrah farkı yüzde 26'ya düşmekte ve bu ra
kam, yani 1988'de bulunan matrah farkı yüzde 31'e, 1989'da yüzde 45'e düşmektedir. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur, tamamlamanızı rica ediyorum. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Bu da göstermektedir ki, bizim uygulamış oldu

ğumuz malî politikalar sayesinde, Türkiye'de incelenen matrahlar yüksek olmasına rağmen, 
bulunan matrah farklılıkları gittikçe düşmektedir. Bunun da, vergi idaresinin, daha doğrusu, 
Gelirler Genel Müdürünün bir başansı olduğunu burada teyit etmek istiyorum. Zira, incele
nen matraha göre, bulunan matrah farkı düşük olduğunda, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 
Türkiye'de belge düzeninin yerleştiğinin ifadesidir. 

Sayın Genç dediler ki: "Siz eski model bir arabayı yeni araba fiyatı üzerinden satmak isti
yorsunuz." Sayın Genç, işte o sigorta şirketlerinin çıkardığı değerler var ya, biz onları noter 
harcı almak için yaptık. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Olur mu canım?... Gelir \fergisi matrahını esas almayacak mısınız? 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Hepiniz biliyorsunuz ki, bugün Türkiye'de en dü

şük model bir arabanın dahi fiyatı 20 milyon liradan aşağı değil; ama, ne yazık ki, notere gidil
diği zaman 500 bin lira veya 1 milyon lira üzerinden muamele yapılmaktadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — öyleyse, matrahı neye göre tespit edeceksiniz? 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — işte, noter harcındaki düşüşü önlemek için, Vergi 

Kanununda yapılan son değişiklikle sigorta şirketinde, örneğin 1970 model arabanın değeri ne 
ise onun üzerinden muamele yapılmasına karar verildi. Herhalde, Sayın Genc'in bir yarası var 
ki, gocunuyor. 

Ben saygılarımı en başta kendilerine sunuyorum ve beni dinleme Iütfunda bulunduğunuz 
için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağlar. 
Aleyhinde; şahsı adına, İsparta Milletvekili Sayın Aykon Doğan; buyurun efendim. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ikinci 

defa söz almış bulunuyorum, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 

Benim konuşmamdan sonra, bütçe görüşmeleri üzerindeki tartışmalar biraz canlılık ka
zandı; bundan memnun oldum. Arkadaşlarım çeşitli konuları gündeme getirdiler. Ben de bu 
konulara tekrar değinme fırsatı bulduğum için memnunum. 

Bir arkadaşım, biraz önceki konuşmasında dedi ki: "Bizim son getirdiğimiz Vergi Kanu
nunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda mükellefin lehine değişiklikler yaptık." Şimdi, ben ken
dilerine soruyorum : Peki bu değişikliklerden önce Hükümetin getirdiği vergi tasarısı mükelle
fin aleyhine miydi? 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Gelir artırıcı... < 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Plan ve Bütçe Komisyonuna gittim, tasarı
yı ve önergeleri aldım getirdim, iddiam odur ki, bu Meclisten çıkmış olan ve Plan ve Bütçe 
Komisyonunda 12 maddesi değiştirilen kanun tasarısı, artık, Hükümetin kanun tasarısı değil
dir. Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önergeler, bu Meclisin mutat usullerine uygun öner
geler değildir. Neden?., tşte önergeler... Bakınız, 1 inci maddenin değiştirilmesiyle ilgili birinci 
önerge aynı daktiloda yazılmış, aynı kişiler imzalamış. Kim bunlar?.. Sayın Okan Çağlar, Sa
yın Şamil Kazokoğlu, Sayın Ayhan Uysal ve Sayın Mustafa Dinek. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Canım, Bakanlık hazırlamış, o imza etmiş!.. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bir dakika efendim... 

2 nci madde üzerindeki önerge de aynı daktiloda yazılmış, aynı kişiler imzalamış. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Her önerge için ayrı daktilo mu kullanacağız? 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bir dakika... Soracağız... Ona da cevap 
vereceğim. 

4 üncü madde üzerindeki önerge... 
ALÎ PINARBAŞI (Konya) — Değiştirmeyeceksiniz de niye görüşüyoruz? 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bir dakika efendim... Aynı daktilo 
üzerinde... 

BAŞKAN —•• Yerinizden müdahale etmeyin efendim. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — 5 inci madde ile ilgili önerge, aynı daktilo, 
aynı imzalar... 6 ncı madde, aynı daktilo, aynı imzalar; dört kişi... 

HAMDt ÖZSOY (Afyon) — Suç mu Sayın Doğan? 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Suç değil; fakat, şunu demek istiyoruz : 
Burada, tasarının bütün... 

ALÎ PINARBAŞI (Konya) — Siz de imzalasaydınız. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Lütfen beni dinleyin... 

Maddeleri değiştiren bütün önergelerde hep aynı imzalar var. Genel Kurula geliyor, Genel 
Kurulda iki önerge var... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Onlar da aynı yazılmış. 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) —... bu iki önergedeki imzalar da farklı. Ya
zıldığı daktilolar da farklı. Meclisin mutat usulü bu. Yani, bu önergeler, sipariş önergelerdir. 

Ben şunu soruyorum : ANAP'tn Plan ve Bütçe Komisyonundaki 24 kişilik grubunda, bu 
4 kişinin dışında, vergiden anlayan başka adam yok mu, başka akıllı adam yok mu? 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Yetmez mi 4.kişi?.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Tasarıyla ilgili görüşme tutanaklarına ba

kın; Sayın Maliye Bakanı hiçbirine itiraz etmiyor, hepsine "kabul" diyor. "Kabul" ise, bakan 
olarak, bunları daha önce düşünmekten aciz misiniz? Neden, daha önce Gruba getirmediniz? 

Benim, Gelirler Genel Müdürlüğü yaptığım sırada, bütün vergi tasarıları hükümetlerin 
gruplarında tartışılmıştır ve bu dönemde, benim hatırladığım, her bakan; ister Adalet Bakanı 
olsun; ister Maliye Bakanı, ister İçişleri Bakanı olsun, Meclise getirdiği tasarının aşağı yukarı 
hükümetten gelen şekliyle geçmesi yolunda gayret sarf etmiş ve bunu bir onur meselesi saymıştır. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — O zaman Meclis çalışmamış, Maliye batmıştır. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Yerinizden müdahale etmeyin. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Hayır efendim... 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Batmış, batmış... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Hayır efendim... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın)'— Kaç vergi kanunu çıkmıştır, kaç?.. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi, değerli arkadaşım diyor ki, "Vergi 

sistemini vatandaşın aleyhine değil, lehine olacak hale getirdik" Bir kere, bu espri, bu mantık 
yanlış; verginin, vatandaşın aleyhine, lehine olması söz konusu değildir. Şimdi soruyorum ben 
size, Emlak Vergisi, hangi vatandaşın lehinedir, hangi vatandaşın aleyhinedir?.. Gelir Vergisi 
Kanunu, hangi vatandaşın lehine, hangi vatandaşın aleyhinedir?.. Vergide böyle bir şey yok. 
Vergi, devlet için vardır ve devlet için de var olacaktır. Bu kafayı değiştireceğiz... (DYP sırala
rından alkışlar) Evet, vergi vermek, vatandaşlık görevidir. 

Bundan 850 sene önce yazılan Kutadgu Bilig adlı eserinde Yusuf Hashacip şöyle diyor vergi 
için : "Kaan, milleti çağırdı dedi ki, 'Sizden, kanunlarıma itaat etmenizi istiyorum' Millet, Kaan'a 
cevap verdi ve dedi ki, 'Sen bizi düşmanlarımızdan korursan, senin kanunlarına riayet ederiz'. 
Kaan, milleti çağırdı 'Vergi vermenizi istiyorum, doğru vergiler vermenizi istiyorum' ve millet', 
cevap verdi, 'Doğrudur Kaan, millet vergi içindir; ama, vergiler hakça, adaletçe olsun' dedi
ler." Evet, bundan 850 sene önce Yusuf Hashacip Kutadgu Bilig adlı eserinde böyle yazıyor. 

850 sene sonra, vergi uzmanı bir arkadaşımız geliyor, burada diyor ki, "Vergi, Ali'nin le
hinedir, Veli'nin aleyhinedir..." Yok öyle şey! Vergi, millet için vardır ve millet için var olacaktır. 

ALt PINARBAŞI (Konya) — Peki, Gelirler Genel Müdürüyken niye uygulamadın? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Ben, 1982 yılında, Sayın özal'm Başba-

'kan Yardımcılığı sırasında, Emlak Vergisi kalksın mı kalkmasın mı konusunu Konseyde şöyle 
savundum : "19 milyon vatandaşın bugün Emlak Vergisi vardır. Gayrimenkul mülkiyetin tabana 
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bu derece yayılması, Türkiye'deki hür rejimin teminatıdır. Emlak Vergisi, o vatandaşlara, va
tandaşlık şuurunu verir. Verginin hâsılatı az olsa veya olmasa dahi,, bu verginin muhafaza edil
mesinde zaruret vardır." 

Değerli arkadaşlarım, vergi, insanlara vatandaşlık belgesini veren bir husustur; vergi ver
meyen insanlar vatandaş değildir. Neden siz Almanya'daki adamdan vergi almıyorsunuz da 
Türk insanından vergi alıyorsunuz; çünkü, senin vatandaşın Türk insanıdır. "Vergi, Türk insa
nının aleyhinedir, lehinedir" tartışmasını huzurunuzda şiddetle reddediyorum. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Bunlan 1980'den önce bilmiyor muydunuz?.. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — 1980'den önce de biliyordum. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Peki, öyleyse niye uygulayamadınız? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahalede bulunmayalım. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bir dakika... Anlatacağım... 

Gelirler Genel Müdürlüğüm sırasında bir bütçe yapılmış, bu bütçenin gelirlerine baktığı
mızda 85,5 milyar vergi alacağımız önerilmiş; 95 milyar vergi almışız; 5,8 milyar lira fazla ver
mişiz; yüzde 5... İkinci dönemde gene Genel Müdürüz, arkadaşımız 1982-1983 yıllarının ra
kamlarını verdi; 1983 yılında 1 trilyon 980 milyar vergi önerisi ile hükümete gitmişiz ve Meclis 
bunu kabul etmiş, sonuçta da 1 trilyon 934 milyar lira vergi toplamışız, binde -2 sapma meyda
na gelmiş; ben bununla övünüyorum, siz de bütçelerinizdeki böyle, tahminlerinizden fazla çı
kan sonuçlarla da övünün. 

Şimdi, bana Sayın Maliye Bakanı sordu : "Siz bürokrat olarak ne önerdiniz?" dedi... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Hesaplar yanlış, hesaplar. Maliye batmış... Sen 
sonuca bak. 

BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale etmeyelim lütfen. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bakın, 1975, 1976 ve 1977 yıllarında bü
tün kamu harcamalarının, iç ve dış borçların anapara ödemelerinin yüzde 81,8'i vergi gelirleri 
ile karşılanmış. 1981, 1982 ve 1983 yıllarında, bu oranlar; 1980'de yüzde 70,4 1981'de yüzde 
70 ve 1983'te de yüzde 72 olmuştur. Yani, biz, vergiyi uygularken, devletin varlığını esas kılma 
konusundaki görüşlerimizde ısrarlı olmuşuz. Siz ne yapmışsınız; bunu yüzde 50'lere indirmiş
siniz. Gelin bunları tartışalım burada. Olay bu. Ama, bunları bir tarafa bırakıyoruz değerli 
arkadaşlarım, "biz ne yaptık, biz ne yapmadık?" meselesine geliyoruz! 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Bütün mesele orada. 1980'den önce başlıyor, 
1980'den sonra bitiyor. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Elini cebinden çıkar. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi diyorsunuz ki: "Biz ziraî kazanç-
lardaki stopaj oranlarını yüzde 4'e indirdik, yüzde 2'ye indirdik..." Doğru. 

Geçen seneki bütçe konuşmamda dedim ki: 1989 yılında ziraat sektörü zararlı mıdır? Zi
raat sektöründeki büyüme yüzde eksi 1 midir? Eksi 6. Yani, ziraat sektörü büyümemiş, küçül
müş. Bütün ziraatçılar zarar etmiş. Buna itiraz ediyor musunuz? Siz bunların faizlerinin erte
lemesini yaptınız mı? Niye yaptınız? 
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ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Kuraklıktan dolayı yaptık, tabiat şartlarından dola
yı yaptık. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Kuraklıktan dolayı yaptınız; doğru. Yani, 
çiftçi kazanmadığı için faizleri ertelediniz. Peki, çiftçi 1989 yılında kazanmadı değil mi? öyle 
mi? "Evet, öyle, onun için biz faiz ertelemesini yaptık" diyorsunuz. Kazancı olmayan adam
dan, 1989 yılında yüzde 4 oranında Gelir Vergisini niye aldınız? Gelin bunun cevabını verin 
burada. 

ÖMER OKAN-ÇAĞLAR (Aydın) — Mahsul satıldığı zaman alınır. Satılmayan mahsûl
den ne vergisi alacaksınız? 

BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale etmeyin. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Siz, çiftçinin zararından dahi vergi aldı

nız; bunu inkâr edemezsiniz. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Satılmayan maldan ncvergisi alınacak? Mal sa
tılmamış ki, ne vergisi alınır? 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Sattı, sattı, hiçbir kârı olmadığı halde. 10 . 
kile buğday ekti, 10 kile buğday elde etti. Burada kazanç var mı? Yok. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Siz söylediklerinize inanıyor musunuz? 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Kârdan alınan vergi değildir ki... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Efendim, neden alınan vergi? Sen Gelir 

Vergisini bana mı öğreteceksin? Kârdan alınan vergi, kazançtan alınan vergi... Adı, Gelir Ver
gisi. Geliri yoktur diye tüccarın faizlerini erteliyorsunuz; öbür taraftan, dönüp, bunlar 1989 
mahsulünü Toprak Mahsulleri Ofisine teslim ettiği zaman çiftçiyi vergilendiriyorsunuz... 

Ben dedim ki, 1989'da bu oldu, gelin, 1990'da bunları sıfıra indirelim... Ben size öneride 
bulundum. 

Şimdi, Sayın Bakan bana soruyor : "Siz bürokrat olarak ne önerirdiniz?" 1989'da çiftçi
nin bu durumunu görerek, Hükümetlere, ısrarlı bir şekilde bu stopaj oranlarının 1990 yılında 
sıfıra indirilmesini önerirdim. (DYP sıralarından alkışlar) 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Gelirler Genel Müdürüyken niye indirmediniz? 
BAŞKAN — Sayın Doğan, süreniz dolmuştur... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, kesilen süreleri herhalde dik

kate alacaksınız. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı... Ben, hatta, insicamınızı bozmamak için, arkadaşları
mın ısrarlı işaretlerine bile ilgisiz kaldım. George Bush gibi, eliniz cebinizde konuşuyorsunuz, 
arkadaşlarımız devamlı rahatsızlıklarını beyan ediyorlar. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Çok teşekkür ederim. . 
Sayın Bakanın bir iddiası var, ona cevap verip iniyorum : "Dünyadaki en iyi belge düze

nini kuracak ülke Türkiye olacaktır. Anavatan Hükümetleri de bunda başarılı olacaktır." Böy
le bir başarıyı ilk kutlayacak insan benim. Ama, değerli arkadaşlarım, dünyadaki vergi ger
çeklerini Sayın Bakanın bilmesi lazımdır. Ne diyor? "Dünyadaki en iyi belge düzenini ilk kuracak 
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ülke..." Bugün, dünyada en iyi belge düzeni Amerika Birleşik Devletlerinde vardır. Her satıcı, 
belgesini verir. "Hani, belge almada yüzde 100 oranına ulaşmıştır. İradî olarak, her satıcı, her 
vatandaşa belgesini verir, her vatandaş da belgesini alır; bunu bir vatandaşlık görevi sayar. Böyle 
bir ülke var zaten, bunu Maliye Bakanının bilmesi lazım. Türkiye bu noktaya gelirse, Sayın 
Bakanı ilk kutlayacak insanın ben olacağımı da ifade ediyorum. 

Sayın Bakan, bana cevabında dedi k i : "Sayın Doğan Türkiye'deki belgeyi iradî olarak 
vermeyen mükellef sayısının yüzde 39 olduğunu söyledi." Ben böyle bir şey söylemedim. Her
halde, benim böyle söyleyeceğim zannedilerek Sayın Bakana not verilmiş, Sayın Bakan da gel
di buradan böyle söyledi. Ben, yüzde 65'lik oranın yüzde 100'e çıkarılmasını temenni ediyorum. 

Tekrar, bu bütçenin, hepimize, sizlere, Türk Milletine, bütün kesimlere hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Doğan'ın konuşmasıyla, gelir bütçesi üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmış bulunmaktadır. 

Şimdi, 2 nci maddeye bağlı cetvelin bölümlerini okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü A ç ı k l a m a 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

GENEL TOPLAM 83 360 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul edilen ekli cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, grupların mutabakatıyla ve Komisyonun önerisi üzerine, oylamala
rın sonuna kadar çalışma süremizin uzatılmasını ve biraz zaman alacağı için de, izniniz olursa, 
Divan Üyesi arkadaşımızın huzurunuzdaki maruzatını oturarak yapmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ma hâsılatı ile karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

ÎKÎNCt 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) 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 ödenmesi
ni gerçekleştirmek üzere ilgili daire ve idarelerin bütçesinde bu maksatla yer alan ödeneklerden 
yeterli miktarda kesinti yaparak Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine aktarmada bulunabilir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

ödenek Dağıtım ve Kullanımı 
MADDE 5. — a) Bütçe kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerdeki ödenekler, Maliye ve 

Gümrük Bakanlığınca belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır. Bu 
oranlar üzerinde harcama yapılamaz. 
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tdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları 
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), (2) ve (3) ödenek 
türü altında yer alan personel giderleri ödeneği, siyasî partilere Devlet yardımı ödeneği, Yük
seköğretim kurumları bütçelerinin "420 - öğrencilerin beslenme, kültürel, sportif ve diğer 
faaliyetleri" ödenekleri ile Hazine yardımı almayan katma bütçeli idareler ödenekleri hariç ol
mak üzere % 4.5'ine kadar olan kısmını, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin 
(930.08.3.309.900) "Yedek ödenek" tertibine eklenmek üzere kesmeye Bakanlar Kurulu, kesi
len bu miktarları adı geçen Bakanlık bütçesinin ilgili tertibine eklemeye ve bu işlemler sonucu 
doğacak Hazine yardımı fazlalarını iptale Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir." 

c) Bütçe kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerin % 6.5'i kesilmiştir. 
Kesilen bu ödeneklerin (3 000 000 000 000) lirası Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin 

(930.08.3.301.900) "Personel Giderleri Ödeneği" tertibine; (1 200 000 000 000) lirası 
(930.08.303.900) "Yatırımları Hızlandırma Ödeneği" tertibine; (1 000 000 000 000) lirası 
(930.08.3.309.900) "Yedek ödenek" tertibine eklenmiş olup, bakiyesi iptal edilmiştir. 

"Yatırımları Hızlandırma ödeneği" tertibindeki ödeneğin (1 000 000 000 000) lirası ile 
"Yedek ödenek" tertibindeki ödeneğin (500 000 000 000) lirası Maliye ve Gümrük Bakanının 
imzalayacağı müşterek (üçlü) kararnamelere istinaden genel ve katma bütçeli kuruluş bütçele
rine; "Yatırımları Hızlandırma ödeneği" tertibindeki ödeneğin (75 000 000 000) lirası ile "Ye
dek ödenek" tertibindeki ödeneğin (75 000 000 000) lirası Millî Eğitim Bakanlığı ve Yüksek
öğretim Kurulunun talebi üzerine YÖK ile üniversite bütçelerine aktarılır. 

Yapılan bu kesintilerle ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye ve bu işlemler sonucu do
ğacak "Hazine Yardımı fazlalarını iptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir." 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutup, işleme koyacağım : 
Efendim, önergeyi, malumu âliniz, Komisyon üyesi olmayan sayın milletvekilleri imzala

yacaktır. Sayın Togay Gemalmaz Komisyon üyesidir, lütfen onu da düzeltelim. 
Sayın Şengün'ünkini bir Kâtibimizle düzelttik, öbürünü de siz düzeltin, işleme koyalım... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, ne oluyor?.. Müzakereler devam etsin efen
dim. Genel Kurul çalışmalarına ara verilemez, devam edin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Genç, izah edeyim efendim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hani önerge? 
BAŞKAN — Ara vermedim efendim, tzah edeyim : Madde üzerinde söz isteyen sayın üye 

bulunup bulunmadığını sordum, olmayınca bir değişiklik önergesi olduğu ifade edildi. Yine, 
takdir buyurursunuz ki, buraya gelen her önerge önce usul açısından gözden geçirilir. O ince
leme yapılırken görüldü ki, değerli Gemalmaz, Komisyon üyesi olduğu halde imza koymuş. 
Yine takdir edersiniz, usulen, bir başka sayın milletvekili takabbül edebilir; o arkadaşımızın 
imzasını aldık; ama, siz, gecikme hususundaki hassasiyetinizde haklısınız efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman, devam edin. 
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BAŞKAN — Devam ediyoruz efendim. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1991 Malî Yılı Genel Bütçe Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin (b) 
fıkrasının kaldırılmasını, (c) fıkrasının (b) fıkrası olarak düzenlenmesini ve bu fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki (c) fıkrasının ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Mustafa Nazikoğlu 
Rize 

"c) Bütçe kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerin (1), (2) ve (3) ödenek 
türü altında yer alan personel giderleri ödenekleri ile Hazine yardımı almayan Katma Bütçeli 
idareler ödenekleri hariç olmak üzere yüzde 5'i iptal edilmiştir. Millî Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ödenek
leri için bu oran yüzde 2,5 olarak uygulanır. 

Bu kesintiyle ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye ve bu işlemler sonucu doğacak Hazi
ne yardımı fazlalarını iptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir." 

Gerekçe : Bu madde değişikliği konsolide bütçe harcamalarında kısıntı yapmak amacıyla 
teklif edilmiştir. Kesinti neticesinde, konsolide bütçe ödenekleri madde metninde belirtilen nis
petlerde düşürülmüş olacaktır. Böylece, konsolide bütçe açığı da kesintiyle iptal edilen ödenek 
tutarı kadar azalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Ka

tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Lütfen, karar yetersayısını arayın efendim. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı?!. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon önergeye katılmamakta, Hükümet önergeye katılmaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır 
ve önerge kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi, kabul edilen önergedeki değişik haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum : 

Ayrıntılı Harcama Planları 
MADDE 6. — 1991 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 ye 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 sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, usulle ilgili olarak bir şey teklif ediyorum : 
Bazı önergeler veriliyor, bizim de bundan haberimiz olmuyor. Maddelerden önce, bu önergeler 
bize de verilirse, önergeleri incelememiz bakımından uygun olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Genç, tabiî faydalı olur; ama, Başkanlığa da anında verildi. Böyle ol
makla birlikte, usule aykırı bir hali olmadığı için işleme koyduk. 

Sayın Genc'in temennisini Genel Kurula duyuruyorum efendim. 

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 mev
zuatının gerektirdiği harcamalar için 100 - Personel Giderleri ile yolluk karşılığı verilen tazmi
natlar, sürekli görev yollukları, yurt dışında görevli öğretmen aylıkları, muhtar ödenekleri ile 
ilgili tertiplere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-301-900) tertibindeki öde
nekten aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
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Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşların yukarıda 
sayılan ödenek ihtiyaçtan 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) tertibindeki ödenekten; 1991 
Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve izlenmesine Dair Karar hükümlerine uyula
rak, 1991 yılı yatırım programının uygulama durumuna göre gerektiğinde 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 öde
neklerinin artırılmasında kullanılmak üzere söz konusu projelere ilişkin 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) Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal Ödeneği: 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-311-900) tertibindeki ödenekten, 13.5.1971 
tarih ve 1402 sayılı Kanuna 15.5.1973 tarih ve 1728 sayılı 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 1990 tari
hindeki kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-302-900) tertibindeki 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) tertibindeki 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 Sayın üye?.. Buyurunuz Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, bize dağıtılan 
metinle Kâtip arkadaşımızın okuduğu metin arasında bazı ifade farklılıkları var; bunlar nasıl 
düzeltilmiş, bilmiyoruz. 
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Şimdi, bu maddeyle, bazı ödeneklerin aktarılması konusunda Maliye ve Gümrük Bakan
lığına yetki verilmektedir. Bu ne demektir? Bütçe giderlerinde, sağlıklı tahmin yapılmadığını 
açıkça gösteren bir delil demektir. Ben burada iki konuya değinmek istiyorum : ANAP ikti
darları çok övünürler; "tşte biz Kaynak Kullanma Destekleme Fonunu kullanıyoruz. Kalkın
mada öncelikli yörelerde sanayi siteleri yaptık, oraya kredi verdik, büyük yatırımlar yapıldı" 
diye. Dünkü Milliyet Gazetesinde yayımlanan bir ilan geçti elime; size göstermek istiyorum. 
Bakın, Malatya tkinci tcra îflas Müdürlüğünün Müflis Kayyur Pulp Fabrikasının alacakları
nın sıra cetveline ilişkin ilanı. Bakın, bu, Malatya'da Kaynak Kullanma ve Destekleme Fonu 
ve devletten teşvik alan bir müessesenin nasıl hayalî bir müessese olduğunu, borçlarının öden
meyerek icraya intikal ettiğinin ve kredi alan kişilerin de ortadan kaybolduklarının açık delildir. 

Kimlere borçları var, bakın : Sınaî Kalkınma Bankasına, Sinaî Kalkınma Bankasına, tş 
Bankasına, tş Bankasına, Sınaî Kalkınma Bankasına, tş Bankasına, Beydağı Vergi Dairesine, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna, TEK Müessese Müdürlüğüne, tş Bankasına ve Sınaî Kalkınma 
Bankasına. Yekûn, 4.5 milyar lira civarında. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, bütçenin tümü üzerinde yaptığımız, gelir bütçesi üzerinde yap
tığımız konuşmada da belirttim, önemli olan para toplamak değil, önemli olan, harcama ya
parken bu toplanan paraların sağlıklı harcanmasıdır, yatırımlara aktarmalar yapılırken, yatı
rımları hızlandırırken gerçek ihtiyaç olan yatırımlara aktarma yapmaktır. 

Şimdi, ben inanıyorum ki, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da verilen bu kredilerin arkasın
da birtakım politikacılar da vardır, yoksa aslında bu insanlar gidip de bu devlet kuruluşların
dan, Destekleme Fonundan bu kredileri, bu paraları alamazlar. Milletten toplamışsınız para
ları, çarçur etmişsiniz... O zaman biz burada hava cıva ile uğraşıyoruz. 

tkinci bir konu; olağanüstü halle ilgili bir konuda konuşmak istiyorum : 

Değerli milletvekilleri, olağanüstü hal bölgesinde çalışan memurlara "Olağanüstü hal 
tazminatı" adı altındaki ödemeyi yapmayalım. O bölgede çalışan tüm memurlara olağanüstü 
hal tazminatı dışında, aynı miktarda bir ödeme yapalım. Çünkü, bunlara olağanüstü hal taz
minatı ödendiği takdirde, özellikle köy korucularının -ki, bunlar büyük de para alıyorlar- için
de, orada olağanüstü hal şartlarının ortadan kalkmaması için gayret sarf eden kişiler de olur. 
Onun için, bu bütçe vesilesiyle bunu belirtmek istiyorum. Bu olağanüstü halin devam etmesini 
istemiyorsanız, oradaki insanların, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki insanlar gibi temel hak 
ve özgürlüklerine kavuşmasını istiyorsanız, bu bölgedeki olağanüstü hal şartlarını kaldırma
mız lazım. Bunun kalkması için de en önemli unsur, orada görev yapan kamu görevlilerine, 
bu nedenle bir tazminat ödenmesidir. 

Ben, orada çalışan insanların fazla para almasını istiyorum; ancak, bu şartlara bağlı ola
rak para ödendiği takdirde, orada hiçbir zaman olağanüstü hal koşullarının kalkması müm
kün değildir; çünkü, kişilerin menfaati vardır. Kişilerin menfaatinin olduğu yerlerde, çalışan
ların içinde çok dürüst, vatansever insanlar olduğu gibi, bazı kötü niyetli insanlar da vardır. 
Ben, bu niyetle bu insanların orada hareket etmemesi için, bu ayrıcalığın kaldırılmasını istiyorum. 

Bunu belirtmek için söz aldım. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
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Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. v 

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 sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul 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 progra
mı içerisinde yer alan alım ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilatı vizesine bağlı olmayıp, yıl
lık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

b) Yıllık yatırım programında bir proje numarası ile ödenekleri toplu olarak verilmiş, 
alt harcama 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 ku
ruluşlar tarafından 28 Şubat 1991 tarihine kadar kuruluşun bağlı olduğu Bakanın onayı ile de
taylı bir programa bağlanarak Sayıştay Başkanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Plan
lama Teşkilatına gönderilir. 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, proje tavanı değişmemek üzere projenin alt kalemle
rinde ilgili Bakanın onayına dayanarak yapacakları değişiklikleri Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğına ve Devlet Planlama Teşkilatına bildirirler. Harcama kalemleri arasında aktarmayı gerek
tiren değişiklikler 1050 sayılı Muhasebeî Umumiye Kanununun 56 ncı maddesine tabidir. 

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 sorum-
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luluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcama
larda kullanılmak üzere, hizmetin ait olduğu il özel idaresine ödenir. Mahallî hizmet niteliği 
taşıyan işler, bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde program ve proje safhasında da valinin 
yetki ve sorumluluğuna devredilebilir. 

d) Emniyet Genel Müdürlüğü, yeniden teşkilatlanması ile ilgili kanunî düzenleme yapı
lıncaya kadar, yılı programına dahil yatırımlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili işlemlerden ge
rekli gördüklerini Bayındırlık ve tskân Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, bizzat 
yapmaya yetkilidir. 

e) Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler için 
"1991 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve izlenmesine Dair Karar"da yer alan 
usullere uyulur. Ancak, daire ve idarelerin talebi üzerine, aynı program içerisindeki yatırım (iş
çilik hariç) ve transfer ödeneklerinin % 10'una veya 5 milyar lirasına kadar olan kısmını, (2) 
ve (3) ödenek türü altında yer alan harcama kalemleri arasında aktarmaya Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. Bu suretle aktarılan ödenekler ilgili projenin amacı dışında kullanılamaz. 

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

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

Vergi Bağışıklığı 
MADDE 10. — a) 1991 Malî Yılı içinde; Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko

mutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî istihbarat Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan hampetrol ile (27.10) tarife pozisyonun
da yer alan akaryakıt ve madenî yağların, (38.19.29) tarife pozisyonuna giren yalnız petrol is
tihsalinde kullanılan kimyevî müstahzarlar ile (34.02.38.19) yalnız makine yağı istihsalinde kul
lanılan katkı maddeleri (additifler) dışalım ve bunların yurt içinde üretilenlerinin teslimi, gümrük 
vergisi, belediye hissesi, ithalde alınan damga resmi, ulaştırma altyapıları resmi ve akaryakıt 
tüketim vergisi ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere ait her türlü ver
gi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerinden (Katma Değer Vergisi hariç) müstesnadır. 

b) (27.10) gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt ve madeni yağlar Millî Savunma 
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî istihbarat 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 istihbarat 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 yapıla
cak dışalımları her türlü yergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerine (Katma Değer Vergisi ha
riç) tabi değildir. 
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d) Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yurt dışın
dan satın alınacak silah, manike, jeneratör, telsiz, radar ve muhabere cihazları, televizyon ve 
sistemlerine ait cihazların, ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça levazımatı, 1991 Malî 
Yılı içinde gümrük vergisi ve resimlerinden bağışık olarak ithal edilir. 

e) Bu Kanunda yer alan hükümlerde çeşitli mallar için Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnif 
Nomanklatürü esas alınarak belirtilmiş bulunan tarife pozisyon numaraları yerine, aynı mal
lar için "Armonize Sistem Nomanklatüründe" yer alan tarife pozisyonu numaralarını tatbike 
ve bu konudaki düzenlemeleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

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

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

11 inci maddeyi okutuyorum : 

Katma Bütçeli idarelere Hazine Yardımı 
MADDE 11. — a) Katma Bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye 

ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin hazine yardımı (Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet ma
liyetlerine yapılacak Devlet katkısı dahil) tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili katma bütçenin 
(B) cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu amaca göre fazla olduğu tespit edilen kısımlar, ma
lî yıl sonunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile mutabakat kurulmak suretiyle ilgili idare
lere 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, 10S0 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 sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 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, anılan Kanuna ekli 
(1) sayılı cetvelde belirtilenlerin (Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilen 
taşıtlar ile (2) sayılı cetvelin 1 ve 2 nci sırasında yeralan Başbakanlığa ait taşıtlar dışında her 
ne suretle olursa olsun yabancı menşeli taşıt edinemezler. Yerli muhteva oranı Vo 40'ın üzerin
de olan tışatlar yabancı menşeli sayılmaz. 

Söz konusu kuruluş ve fonlar taşıt edinebilmek için mevzuatın gerektirdiği diğer işlemler 
yanında ayrıca, bağlı veya ilgili bulunulan Bakanın teklifi ve Maliye ve Gümrük Bakanının 
görüşü üzerine Başbakanlıktan önceden izin alacaklardır. 
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b) Başbakanlık, taşıt edinilmesi, kullanılması ve elden çıkarılması konularında her türlü 
düzenlemeleri yapmaya, tedbirleri almaya ve ilgili kuruluşları bu amaçla görevlendirmeye yet
kilidir. 

c) Taşıtların kadrolu şoför veya görevli personelce kullanılması esastır, ancak, sürücü bel
geleri olmak kaydıyla, emir ve zatlarına veya makamlarına taşıt tahsis edilenler ile ilgili veya 
bağlı bulunulan Bakandan (ti özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı ve üniversi
telerde rektör) alınacak onayda belirtilen hizmetleri yerine getirecek kamu görevlileri taşıtları 
bizzat kullanabilirler. Bu takdirde, alınan onayda; hizmet alanları, kullanabilecek görevliler, 
taşıtların devri ve teslimine ilişkin esaslar ile diğer hususların belirtilmesi şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın üyeler; bu madde, bu bütçe kanununun 
en önemli maddelerinden birisidir. Tabiî, belirli kanunlara bazı ilkel maddeler koyup da, onun 
uygulamasının tersini yapmak; aslında en kötü olan budur. Ne diyoruz maddede; "237 sayılı 
Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların edinilmesi, kullanılması ve elden çıkarılması hususla
rında tasarruflu bir bütçe politikası uygulanmasına yardımcı olmak üzere" Şimdi ben soruyo
rum; kim taşıtların kullanılmasında tasarrufa riayet ediyor?.. Geçen sene bir Meclis soruştur
ması önergesi verdik; ANAP hükümetlerinde bakanlık yapıp da ayrılmış birçok arkadaşımıza, 
resmî taşıt tahsis edilmişti; 237 sayılı Taşıt Kanununa göre açıkça suçtu bu; buna rağmen, so
ruşturma önergemiz kabul edilmedi. Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin müzakere
si sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divamndaki arkadaşların taşıtları çok 
sorumsuzca kullandıklarını; hatta, seçim bölgelerine götürdüklerini söyledim. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri olarak kendimiz tasarrufa riayet etmezsek, diğer kamu görevlilerinden 

, tasarrufa riayet etmelerini nasıl isteriz? Evvela bu soruyu cevaplandırmak lazım. 

Sonradan öğrendim. Plan ve Bütçe Komisyonunda görevli bir hanıma (Maliye eski Baka
nı Alptemoçin'in baldızına) Maliye Bakanlığı dört sene bir taşıt tahsis ediyor ve dört sene bu 
hanım, bu taşıtı, özel arabası gibi kullanıyor... Olur mu arkadaşlar?.. Bir yandan tasarruftan 
bahsediyoruz, bir yandan 414 bin lira asgarî ücret alan bir vatandaşın boğazını sıkıp 89 bin 
lira vergi alıyoruz; öte taraftan, bu paraları harcarken sorumuzca hareket ediyoruz... Bu, dev
lette sorumluluk taşıyan insanların yapabileceği bir uygulama, başvuracağı bir yol değil. 

Yine görüyoruz, pazarlara resmî arabalarla geliniyor; okulların kapısında bekleyin, öğ
renciler hep resmî arabalarla gelip gidiyor. Değerli milletvekilleri, burada, milletvekili olarak 
söylediğimiz sözlerin bir anlamı olması lazım; bunların anlamı yoksa, burada söylenip burada 
kalacaksa, olmaz. Bu, vicdanî bir sorumluluktur. Bu devlete karşı hepimizin bir görevi vardır; 
bu görev de, devlet kaynaklarını istismar eden, suiistimal eden insanlara ders vermektir. Yok
sa, biz buraya sadece bir maaş almak için gelmiyoruz, görev yapmak için buradayız. 

Şimdi, birçok resmî taşıtlara ayrıca telefon da takılıyor ve bu telefonların faturaları çok 
büyük meblağlara ulaşıyor. Peki, kim koruyacak devleti?.. Bunu öğrenmek istiyoruz arkadaşlar!.. 

Sonra, bakıyorsunuz, belirli devlet dairelerinde, büyük miktarda lüks arabalar var. Gerçi, 
bu konuda, yerli arabaya yönelme doğrultusunda bir eğilim var, inşallah uygulanır. 
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Değerli milletvekilleri; özellikle ANAP Grubundaki milletvekillerine sesleniyorum; bu ko
nuda idareleri sıkı bir denetim altına alın. Buralara harcanan paralar, çok büyük meblağlara 
vasıl olmaktadır. Bazen, bakıyorsunuz, gazinolara veya restoranlara dahi özel arabalarla geli
niyor arkadaşlar. Orada çalışan insanlara da yazık. 

Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı çok ince zekâlı olduğu için, geçen gün bir beyanatında, 
"Resmî dairelerdeki şoförleri kaldırırsak, büyük tasarruf sağlarız" diyor. Efendim, resmî dai
relerde çalışan şoförleri kaldırırsanız, ne kadar tasarruf sağlarsınız?.. Sonra, bir kamu görevli
si müsteşar, bakan araba mı kullanacak, birkaç dakikasını veya yarım saatini araba park işine 
mi tahsis edecek?.. Bunlar, tabiî, çok sivri düşünceler. Biz, sivri düşüncelerle devlet yönetildi
ğini, şimdiye kadar, pek görmedik. Onun için, eğer, bu ödenekler alınıyorsa, herkes bir sorum
luluk taşımalıdır, bu sorumluluğunu da uygulamada göstermelidir. Bu gösterilmiyorsa, bura
da bütçe yapmanın bir anlamı yoktur. Herkes, bu paraları sorumsuzca harcamamalıdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. 

Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

Hastane Ücretleri 
MADDE 13. — 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, döner sermayeli kuruluşlara ait tedavi kurumlarında yapılan tedavilerine ait Ücret
ler, Sağlık Bakanlığının görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca .tespit edilecek mik
tarlar ve esaslar çerçevesinde ödenir. Bu hüküm kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışanlar bakı
mından uygulanmaz. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 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 ödemeler" faaliyetinde yer alan 
ödeneklerden yapacakları yardımlarda; anılan kurumların bütçeden alacakları yardımlarla ger
çekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini gösteren plan ve iş programlarını 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. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bu maddeyle ilgili olarak bir soru sormak 
istiyorum : 

Türk Kadınını Güçlendirme Vakfına geçen sene bir yardım yapılmış mıdır? Eğer yardım 
yapılmışsa, ne miktarda yardım yapılmıştır, Sayın Bakandan bunu rica ediyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan?.. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (istanbul) — Sayın Başkan, bil
diğim kadarıyla, bir yardım yapılmamıştır; ama bunu -daha emin olmak için- yazılı olarak ce
vaplandıracağım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı cevap vereceğini açıklamıştır. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

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

15 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 özelleştirmesine karar verilen 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname kapsamındaki müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimleri ile 
her türlü işletme haklarının tasfiye, devir, satış bedellerinden elde edilecek tutarın Hazineye 
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?.. 

Sayın Genç, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özelleştirme ile ilgili ola
rak yapılan işlemler konusunda getirdiğimiz tenkitlere, sayın ANAP iktidarı hep karşı çıkıyor
du. Diyorduk ki, "Sizin aslında özelleştirme ile gitmek istediğiniz temel hedef, bütçeye gelir 
sağlamak, bütçedeki açığı kapatmaktır." "Yok" diyorlardı, "Biz özelleştirmeyi bunun için yap
mıyoruz, sermayeyi tabana yaymak için yapıyoruz, işçilere hisse vereceğiz" diyorlardı, işte bu 
madde, sizin yakalandığınız ve bizim dediğimizi doğrulayan bir madde. 

3291 sayılı Kanunun gerekçesini açıp bakarsanız, özelleştirme ile elde edilecek paraların 
Hazineye irat kaydedilmesi diye bir konu yok orada. 

HlLMt BlÇER (Sinop) — Ne yapılacak ya? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yeni yatırımlar yapın; yeni yeni yatırım sahaları açın. 

Ne yapıyorsunuz?.. O zaman, bu ne demektir? Borca batmış bir aile reisinin kendi yatağını 
satıp, malını mülkünü satıp iflasla kendini kurtarmasına benzer. Ama, devlet bir aile gibi değil ki... 
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Sonra, bakarsınız intihar eder o kişi; çünkü tek kişidir. Devlet de, böyle elindeki bütün malı 
mülkü satar da, borcuna yatırırsa, ondan sonra gelecekler ne yapacak? Kamu iktisadî teşeb
büslerinin ekonomiye yaptığı katkılar nasıl sağlanacak? 

Değerli milletvekilleri, özelleştirme ile ilgili olarak bu kürsüden yaptığımız konuşmalar
da, özelleştirmenin kurallarına uygun yapılmadığını; özellikle PETKİM gibi, USAŞ gibi, TE-
LETAŞ gibi müesseselerin emsal satış bedellerinin çok düşük tutulduğunu hep söyledik. 

Son olarak Türk Hava Yollarının hisse senetleri çıktı; 2 700 liradan alıcı bulamadı. Denili
yor ki, özelleştirme ile, zarar eden kurumları satıyoruz. Hangi akıllı adam gelir de sizin eliniz
den zarar eden kurumu alır? Nedir gerçek? Kârlı kurumlar satılıyor. Kârlı kurumlar satılınca, 
bu defa, dahilde alıcı bulunmuyor, blok satışlara gidiliyor. Blok satışlarda da bir tehlike var; 
özellikle mevzuatta değişiklik yapılmadığı için, tekel durumundaki kurumların yabancı tekel
lerin eline geçmesi durumu var. Mesela, PETKİM, bu konuda önemli bir müessesedir. Ne ola
cak bu durumda? Yerli tekel yabancının eline geçecek ve devlet burada büyük sıkıntıya düşecek. 

ANAP'lı arkadaşlar beni dinliyorlarsa eğer, şu maddeyi buradan çıkaralım diyorum. Çünkü, 
bu madde ile -bilmiyorum, ben bütçenin gelirler kısmına bakmadım- bütçeye doğrudan doğ
ruya, devletin temel kurumları satılarak elde edilen hâsılat bütçeye gelir kaydedilecek ve bütçe 
açığı böyle kapatılacak. Bu, herhalde, bir iktidarın övüneceği şey değildir; yerilecek bir tutu
mudur. Buna meydan vermememiz gerektiğine inanıyorum ve getirilen bu maddede bu haliyle 
3291 sayılı özelleştirme ile ilgili yasanın gerekçesinde temel ilke olarak belirlenen ilkelere de 
aykırıdır. O zaman, iki kanun arasında çok büyük zıtlıklar vardır... Hangisini uygulayacaksı
nız onu göreceğiz. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 

Gayrimenkul Satış ve Kira Bedelleri 
MADDE 16. — a) Genel Bütçeli Dairelerin (Millî Savunma Bakanlığı hariç) kendilerine 

tahsis edilmiş gayrimenkullerin 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) trtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nisbi kira bedelleri bir yandan bütçeye 
özel gelir, bir yandan da 1/2'si liman başkanlıkları hizmetlerini geliştirmek üzere Ulaştırma 
Bakanlığı Bütçesine, 1/2'si de millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçesine özel ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bütçe Uygulamasına tlişkin Hükümler 

Bölüm Düzeni ve Deyimler 
MADDE 17. — Gider cetvellerinin bölümleri, program bütçe uygulamasında programlar 

şeklinde düzenlenir. Programlar altprogramlara, altprogramlar da hizmetlerin veya harcama
ların niteliğine uygun ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her faaliyet veya proje 
gerekli sayıda harcama kaleminden oluşur. 

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

a) "Fasıl ve bölüm" deyimleri Bütçe sınıflandırılmasında, "Program"ı, 
b) "Kesim" deyimi "Altprogram"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 ayırımını, 
0 "Ayrıntı kodu" deyimi, harcama kaleminde yer alan ödenekler esas alınarak tahak

kuk ettirilecek giderlerin (R) işaretli cetvelde belirtildiği üzere Devlet muhasebesi kayıtlarında 
gösterileceği altayırımı (bu ayırma Kesinhesap Kanunu tasarılarında da yer verilir.), 

g) Borç ödemeleri yönünden "İlgili 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, 

tfade eder. 

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

18 inci maddeyi okutuyorum. 

Bağlı Cetveller 
MADDE 18. — a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 29 uncu madde

sine göre, 

1. 1 inci madde ile verilen ödeneğin dağılımı "A" işaretli, 
2. özel hükümlerine göre 1991 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 "Ç" 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, 
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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 Ka
nunun 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 azami ve asgari limitleri ile görev
lerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetleri yürüten personele öde
necek aylık fazla çalışma ücreti; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 
21 inci ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 16 ncı maddelerinde öngörülen 
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 " O " 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 sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 

Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması 
MADDE 19. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1991 Yılı Programına alınan projeler için (2) ödenek 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 

Aktarma 
MADDE 20. — a) Maliye ve Gümrük Bakanı; 
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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 yılı 
içinde kullanılması imkânı olmadığı tespit olunan miktarları, yine personel giderlerinde kulla
nılmak 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. 1991 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. 

Genel ve katma bütçeli idarelerin kamulaştırma ve bina satın alımları ile ilgili tertiplerine 
aktarma yapılamaz. Ancak kamulaştırma ve bina alımında başlangıç ödeneğinin % 25'ine ka
dar ödenek eksiklikleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden kar
şılanabilir. idarelerin kamulaştırma ve bina satın almak amacıyla bütçelerinde yer alan öde
nekler, kamu iktisadî teşebbüslerinden gayrimenkul (Lojman hariç) satın alınması veya kira
lanmasında (1.11.1990 tarihinden önce yapılmış ve halen yürürlükte olan kira sözleşmeleri ha
riç) ve vakıflara ait gayrimenkullerin kamulaştırılmasında kullanılamaz. Ancak vakıf mütevel
li heyetlerinin rıza göstermesi veya kamulaştırmanın kamu yararı açıkça belirtilen Bakanlar Ku
rulu Kararı ile yapılması halinde bu ödeneklerin kullanılması mümkündür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın?.. Yok. 
Bir değişiklik önergesi vardır, okutup, işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1991 yılı Genel Bütçe Kanun Tasarısının 20 nci maddesine aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney Mustafa Parlak 
Gümüşhane Rize 

Haydar Koyuncu Hikmet Biçentürk 
Konya tçel 

Aydın Arvasi Mustafa Balcılar 
Van Eskişehir 

"23-00 kodlu dairenin 112-02-2-001-700 tertibinde 75 E-O-10110 nolu Projenin finansma
nı için yer alan ödenekten 30 milyar TL.'si kesilerek, 13-00 kodlu dairenin 93O-O8-3-303-9OO 
(Yatırımları Hızlandırma ödeneği), tertibine aktarılmıştır. 75 E-010U0 nolu projenin finans
manı için 1991 yılı içinde 23-00 kodlu dairenin 112-02-2-001-700 tertibine ödenek aktarılamaz. 
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Gerekçe : Yapılan inceleme sonucunda yukarıda sözü edilen proje için bütçeye konulmuş 
olan ödeneğin ihtiyacın üstünde olduğu hususu dikkate alınarak yatırımları hızlandırma öde
neğine bir miktar daha imkân sağlamak amacıyla aktarma yapılması uygun olacaktır." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, çoğunluğumuz bulunamadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, ka

tılıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, oylamada karar yetersayısını dikkate alın. 

BAŞKAN — Karar yetersayısı istiyorsunuz... 
Sayın milletvekilleri, komisyon, çoğunluğu bulunmadığı için katılamamakta, Hükümet 

önergeye katılmaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı var
dır; önerge kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi, kabul etmiş bulunduğunuz önerge istikametindeki değişik şekliyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 

Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Millî Savunma 
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bütçelerine ilişkin 
Aktarma İşlemleri 

MADDE 21. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Kamu Karum ve Kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının 

uygulanması ve kesinhesaplann 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 cari 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 yönetilmesi 
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 sayın üye?.. 

Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
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Geçen Yıllar Borçları 
MADDE 22. — Malî yılın sonuna kadar ödenemediği gibi emanet hesabına da alınama

yan ve 10S0 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına 
uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere göre yapılır. 

a) Yılları bütçelerinin (ı) ödenek türü itibariyle, (100 - Personel 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, "Transfer Giderleri Geçen Yıllar Borç

ları", 
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 sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 

Kamu Ortaklığı Fonundan Sağlanacak Kaynaklar 
MADDE 23. — a) Yüksek Planlama Kurulunca, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Ka

mu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, altyapı, 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 1991 Yılı Programı ile iliş
kisini yılı içinde gerçekleştirmeye yetkilidir. 

b) 2983 sayılı Kanun gereğince çıkarılan ana para iadeli Gelir Ortaklığı Senetleri ve di
ğer menkul kıymetler 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?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, bu 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatı

rımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun uyarınca, Maliye Bakanlığınca, kamuda çalışanlar-
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dan tahsil edilen paralar nerededir? Miktarı nedir? 1988, 1989, 1990 yıllarında nerede toplan
mıştır? Bu paralarla, bütçe açıklarının kapatılmasıyla ilgili herhangi bir şey yapılıyor mu, ya
pılmıyor mu? 

Bunları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (İstanbul) — Sayın Başkan, ka
mu dengesi geneli içindedir; yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Soru, yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 

Remo ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu 

MADDE 24. — a) Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve gereçleri
nin yenileştirilmesi amacıyla Millî Savunma ve İçişleri (Jandarma Genel Komutanlığı) Bakan
lıklarına 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 Ka
nunların 8.9.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin yü
rürlük süresi uzatılmış ve ilgili bütçelerde yeni tertip açmaya ve geçen yıllar ödenek bakiyeleri
ni devretmeye Maliye ve Gümrük Bakam 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 kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer aynî ve nakdî im
kânlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esas
lar dairesinde karşılanır. 

c) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mevcut ödeneklerden yukarı
daki fıkra gereğince tespit edilecek miktarlarını Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödeme
ye 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 Sanayii Destekle
me Fonundan Emniyet Genel Müdürlüğü için kiralanan, satın alınan ve satın alınacak heli
kopterler için yapılan ve yapılacak ödemeler, bu amaçla Genel Müdürlük bütçesine konan öde
neğin Fona aktarılmasıyla karşılanır. Aktarma işlemini yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
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HtLMt ZİYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HtLMt ZİYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, bu maddenin (e) fıkrasında belirtilen 

helikopter alımları için, bugüne kadar, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden fona bir para 
devri yapılmış mıdır? 1991 yılı için bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğüne ayrılan miktar 
nedir? Efendim, bunun devri nasıl yapılacaktır? Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, yanlış 

hatırlamıyorsam, Sayın Postacı buna benzer veyahut da başka bir arkadaşımız benzer bir so
ruyu Komisyonda sormuştu. Buna yazılı cevap geliyor efendim. 

BAŞKAN — Soru yazılı cevaplandırılacaktır. 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 

Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Giderleri 
MADDE 25. — Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olma

yan ve 1990 yılı sonu itibariyle kullanılmayan miktarlar, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açıla
cak özel bir tertibe, bu Bakanlığın gerekli gördüğü mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üze
re, yılı bütçesine ödenek ve gerektiğinde gelir kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan miktar
ları gelecek yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

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

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

26 ncı maddeyi okutuyorum : 

Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığın
ca Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşılıkları 

MADDE 26. — 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; 
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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 sayın üye?.. 

Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 

Bağış, Hibe ve Yardım Yolu ile Gelen Malzemeler 

MADDE 27. — 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 kaydetmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

b) Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu ile gele
cek 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. 

c) 1991 malî yılı içerisinde 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 
açılacak tertiplere gelir ve karşılıklarını da bu bütçelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gi
der kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, soru... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, bu Körfez krizi dolayısıyla, özellikle Kuveyt'ten, 
Suudî Arabistan'dan ve diğer ülkelerden Türkiye'ye gelen yardımlar var. 

Şimdi, bu yardımları, Maliye Bakanlığı, bu maddeye göre, gelir mi yazacak; yoksa, ayrı 
bir fondan bazı kişilere finansman kaynağı olarak mı kullanacak? Bunu öğrenmek istiyorum. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, Sa
yın Genc'in endişe ettiği ikinci husus varit değildir; ödenek kaydedilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 

Eğitim ve öğretim ödenekleri 

MADDE 28. — Genel bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının bütçelerine, genel bütçeye da
hil dairelerce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt dışında kendi hesaplarına okuttura-
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cakları öğrenciler için konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, bu Kanuna bağlı (B) 
cetveline gelir ve bu öğrencilerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere, (A) cetvelinde ilgili ku
rumun bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

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

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

29 uncu maddeyi okutuyorum : 

özel ödenek ve Gelirlerin tptali 

MADDE 29. — Bağışlara ilişkin özel ödenek ve özel gelirlerle diğer özel ödenek ve özel 
gelirlerden; 

a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi 
bakımından yetersiz olanları, 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da (10 000 000) lirayı aşmayan ve iki yıl dev
rettiği halde harcanmayanları, 

İptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

Döner Sermaye Gelirleri 

MADDE 30. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner serma
yeli işletmelerin aylık gayri safî 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 Vo 12 zamlı olarak ve 6183 
sayılı Kanundaki usullere göre tahsil edilir. Ancak, hesaplanan zam, döner sermayelerin ita 
amiri ve saymanlarından yarı yarıya alınır. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca verilmiş ek süreler 
için zam uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
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NATO Hesabı ve Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun Gelir Fazlaları ile Fonlardan Bütçeye 
Gelir Kaydı 

MADDE 31. — 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 S inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince teşkil olunan "Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu"-
nun üçer aylık dönemler itibariyle gelir fazlalarından yarısına kadar olan kısımları, yıl sonun
da da net gelir fazlasının tamamı, bütçenin ilgili tertiplerine gelir kaydedilir. 

2. Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan fonların hâsı
latlarının °7o SO'si bütçeye gelir kaydedilir. Gerekli görülen hallerde bu nispeti °7o 100'e kadar 
artırmaya veya % 50'den daha düşük bir nispet tayinine Başbakan yetkilidir. 

Genel ve katma bütçeli idarelerle, diğer kamu kuruluşları, bankalar ve saymanlıkların fon
lara yaptıkları ödemeler veya fonlar hesabına tahsil ettikleri tutarlardan yukarıda belirtilen nis
petlerde kesinti yaptırmaya, kesintiye ilişkin esas ve usullerle, süreleri tespit etmeye, Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. 

3. Maliye ve Gümrük Bakanı fonlarla ilgili tahakkuklardan ödenmemiş olması nedeniy
le emanete alınmış miktarları gelir kaydetmeye yetkilidir. 

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

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

Diğer maddeyi okutuyorum : 

Petrolden Devlet Hakkı 
MADDE 32. — 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak Devlet hak-

. ki, bütçenin (B) cetvelindeki "Petrolden Devlet Hakkı" tertibine gelir kaydolunur. 

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

Diğer maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Devlet Borçları 

Devlet Borçlarının Yönetimi 
MADDE 33. — a) Devlet borçlarının yönetimi 16.4.1986 tarih ve 3274 sayılı Kanunun 

9 uncu maddesi uyarınca Hazine ve Dış 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, malî yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile ilgilendirmeksizin 
yapmaya yetkilidir. 
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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 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
bulunduğu Bakanlıkça hazırlanarak ilgili yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Hazine Genel Hesa
bına 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 sayın üye?.. Yok. 

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

tç Borçlanma 
MADDE 34. —- a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan malî yıl 

içinde bu Kanunun "Denge" başlıklı maddesinde belirtilen tutarın bir katma kadar bir yıl ve 
daha uzun vadeli iç borçlanma aktine yetkilidir. 

b) Verilen yetki sınırları içinde çıkarılacak Devlet tahvillerinin çeşitleri ile bunların faiz 
oranı, ihraç fiyatı, ödeme süresi, basım ve satış yöntemleri ve diğer şartları Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığınca tespit olunur. Bu tahvillerin, basım giderleri ve satışa katılacak bankalara 
ödenecek komisyon ve banka muamelesi 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 Umumiye Kanunu 
ile 2886 sayılı Devlet thale 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 borçlan 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 tah
vili, hazine bonoları ve diğer konsolide devlet borçlan ile ilgili işlemlerde de geçerlidir. 

1991 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 
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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. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, madde üzerinde söz istiyorum. 
VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, soru soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kamer Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde, karşımıza ge

tirilen bütçenin ne kadar samimi olduğunu, ne kadar denk olduğunu açıkça göstermektedir. 

Bu kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "... bu Kanunun 'denge' başlıklı mad
desinde..." diyor. Niye "denge" diyorsunuz; "3 üncü maddesi" deseniz, daha rahat anlaşılır. 
"Bir kanunda 'denge' acaba hangi maddedir?" diye, uzun uzadıya araştıracağımıza, "3 üncü 
maddesi" deseniz, herhalde daha iyi olur ve aynca kanun tekniğine de aykırı; Plan ve Bütçe 
Komisyonu da bunu düzeltmemiş. 

Şimdi, nedir bu "denge" maddesindeki hüküm?., "ödenekler toplamı ile tahmin edilen 
gelirler arasındaki fark, net borçlanma hâsılatı ile karşılanacaktır" diyor. 

Şimdi, 1991 yılı bütçesinde ödenekler 104 trilyon, çeşitli gelir kaynakları da 83 trilyon; 
aşağı yukarı 20 küsur trilyon açık var. Bu maddeyle, 20 küsur trilyonluk açığın kapatılması 
için, Hükümete, iki misli, yani 41 trilyon civarında tahvil çıkararak borçlanma hakkını, yetki
sini veriyoruz. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten bu bütçe çok samimi ise, çok denk ise; görüntüsünde bir 
20 trilyonluk açığını da kabul edersek, o seviyede açık, samimi ise, bir daha, bunun iki misli 
borçlanma yetkisini ne diye Hükümete veriyoruz? Bu ne demektir?.. Bu bütçeyi getiren insan
lar diyorlar ki, "Benim bütçe açığım hakiki olarak 20 trilyon değil, 40 trilyondur." Bunun başka 
bir anlamı yoktur. Hazine tahvili, Hazine bonosu çıkarıp piyasaya sürecek; bu 40 trilyonluk 
tahvilleri alanlara yüzde 50 nispetinde faiz ödendiğini kabul edersek, 20 trilyon eder. Bu 20 
trilyonu alanlar bir kuruş vergi vermeyecekler ve bunların en fazla kısmım da alan bankalar
dır. Demek ki, Türkiye'de bizler fuzuli işlerle uğraşıyoruz! Devletin kaynaklarını kullanarak 
20 trilyon gelir elde eden birtakım kurumlar, beş kuruş vergi vermiyor; ama, öte tarafta, her 
vesileyle söylediğimiz gibi, ayda 414 bin lira alan asgari ücretliden 89 bin lira vergi alıyoruz... 
Bu, çok çapraşık, vergi sistemindeki adaletsizliği ortaya koyan, vergi politikasındaki çarpıklığı 
ortaya koyan temel bir göstergedir. 

Değerli milletvekilleri, gerçi, maddede "Damga vergisi hariç" demiş, Gelir ve Kurumlar 
Vergisinden istisna olup olmayacağını ayrı tutmuş da; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
maddesindeki tevkifatlarla ilgili bölüme bakıldığında, buradaki nispetler zaten sıfır. "Bakan
lar Kurulu bunu kaldırabilir" diyor; ama, maalesef yükselttiği de görülmemiştir. 

Her vesileyle söylediğimiz gibi, sayın ANAP İktidarları, samimiyetle, faiz ve rant gelirle
rini vergilendirmek istemiyorlar. Zaman zaman da belirli kurumlara bazı tahviller, hisse senet
leri -dövize endeksli, elektrik enerjisine endeksli- çıkarıyorlar ve bunları da biraz kendilerine 
yakın kişiler alıyor, bir kuruş vergi de vermiyor; dolayısıyla, devletin imkânları böyle çarçur 
olup gidiyor. Ondan sonra da biz, burada kendi kendimizi kandırıyoruz, "bütçe yapıyoruz" 
diyoruz... Bu, kendi kendimizi kandırmaktan başka bir şey değildir. Bu bütçe, en azından 
40 trilyon açık verecek demektir ve zaten, 1990 yılı bütçesi 64 trilyon, devletin iç borçlanması 
60 trilyondur. 
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Sayın ANAP'lılar, diyorsunuz ki, "Biz çağ atladık, devleti şöyle yaptık... Devlete ne etti
niz?.. Devleti, borca batık bir tüccar durumuna soktunuz. Aşağı yukarı 50 milyar dolar civa
rında dış borç var, 60 trilyon da iç borç var. Hani, ne yaptınız devlete; nereden gelir topladınız, 
hangi vergiyi topladınız ve kime harcadınız? Çıkarın hesabını verin de görelim. Rakamlar or
tada arkadaşlar; siz, resmî bilançolarınıza, bütçelerinize, Merkez Bankası kayıtlarına yazdığı
nız rakamları inkâr edip, sözcüleriniz buraya çıkıp aksini savunduğu zaman, bunlara kim 
inanacak? 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sana mı inanacaklar?.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben, sizin kayıtlarınıza göre ifade ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz doldu. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Devleti, ekonomi yönünden müflis duruma soktunuz ve 

zaten, temel hak ve özgürlükler yönü de sizin semtinize uğramamış. Yani, siz, temel hak ve 
özgürlükleri vatandaşa tanımak konusunda en ufak bir gayret sarf etmiyorsunuz; ama devam
lı olarak ekonomiyi dilinize dolamışsınız; fakat, ekonominin da çanına ot tıkamışsınız, işte, 
sizin faaliyetleriniz, iktidarınızın en güzel değerlendirmesidir. Bunu, bu vesileyle belirtmek 
istedim. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Madde ile ilgili, Sayın Vedat Altun'un bir sorusu vardır. 
Buyurun Sayın Altun. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkanım, en son hesaplamalara göre, varsa bugünkü 
tarih itibariyle, iç istikraz hacmi, bankaların aldığı tahvil veya bono hacmi nedir? 

Dövize endeksli bonolardan veya tahvillerden bahsedildi. Bugüne kadar çıkarılmış mı? Çı
karılmışsa hacmi nedir? Çıkanlmamışsa, DÇM hesaplarından farkı ne olacaktır ve ödemeyi 
düşündükleri bir tasarıları varsa kesinleşmiş faiz haddi nedir, onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altun. 
Sayın Bakan... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, ya
zılı cevap vereceğiz. 

BAŞKAN — Kavramlı ve kapsamlı cevaplamak için, yazılı vereceksiniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — "Denge" kelimesi "3 üncü madde" olarak geçemez mi? Mad

de numaraları benimsensin. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum : 

2974 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 
MADDE 35. — a) 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları Borçlarının Tahkimi 

Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üstlenilerek tahkim olunan borç
lar için 1991 yılında yapılacak faiz ve anapara ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacaklı kuru
luşlara özel tertip devlet iç borçlanma tahvili vermeye, 
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b) Yukarıdaki fıkrada sözü edilen faiz ödemelerini "Bütçeden Mahsup Edilecek öde
meler Hesabı"ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi yıla 
devretmeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

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

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

Diğer maddeyi okutuyorum : 

Dış Borçlanma 
MADDE 36. — a) Yabancı ülke, banka ve kurumlarla veya uluslararası kuruluşlarla ya

pılmış ve yapılacak anlaşmalara göre proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edilen imkânların; 

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 yukarıdaki 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 Bakan yetkilidir. 

d) Konsolide dış devlet borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödeme 
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
rinin öngörülmesi halinde, özel kanun, kararname veya antlaşma hükümlerine göre yürütülür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 

Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi 
MADDE 37. — a) Yabana ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı ülkelerde yerle

şik banka ve kurumlardan borçlanma yoluyla sağlanan finansman imkânlarını, ekonominin 
çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak amacıyla ve andlaşmalar hükümleri uyarınca kamu 
ve özel sektör kurumlarına ikraz, devir veya kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gere
ken geri ödemeleri aypı kuruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye, 

b) Yukarıda belirtilen imkânların doğrudan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya 
Türkiye'de yerleşik kurumlar ile Türk Bankaları tarafından sağlanması halinde, bu kredileri 
kısmen veya tamamen devralmaya, devralınan bu kredileri kısmen veya tamamen kamu ku
rumlarına ikraz, devir veya kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri 
aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye, 

c) Yabancı ülkelerin kredi kuruluşları, uluslararası kurumlar veya yabancı ülkelerde yer
leşik banka ve kurumlar ile Türkiye'de yerleşik bankalar tarafından kamu kurumlarına (özel 
hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayelerinin % SO'sinden fazlası kamuya ait olan
lar dahil) ve yatırım bankalarına verilecek kredileri, anlaşmalarındaki şartlarıyla garanti etme
ye, ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri ödenmesini 
garanti etmeye, yabancı ülkelerde doğrudan teminat mektubu vermeye, yetkili ulusal bankalar 
lehine garariti vermeye, özel sektör kurumlarına verilecek kredilere Türk Parası Kıymetini Ko
ruma Mevzuatına göre transfer garantisi vermeye, 

d) Yap - tşlet - Devret modeline dayalı olarak gerçekleştirilecek projeler çerçevesinde; 
bu projeleri gerçekleştirecek özel hukuk hükümlerine tabi şirket statüsüne sahip yerli ve/veya 
yabancı ortaklardan oluşan Türk Şirketlerinden kamu, kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklık
larının ve mahallî idarelerin satın alacakları mal ve hizmet bedelleri için ödeme garantisi ver
meye, gerektiğinde, projeyle ilgili anlaşmalardaki koşullar çerçevesinde köprü krediler sağlan
masına veya sağlanacak bu krediler için geri ödeme garantisi vermeye ve Yap - tşlet - Devret 
modeline dayanan tesisin söz konusu projelere ilişkin anlaşmalardaki koşullar muvacehesinde 
satın alınması halinde de kredi borçlarını yüklenecek kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı or
taklıklarının ve mahallî idarelerin lehine, fınansör kuruluşlara garanti vermeye, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

e) Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yabancı ül
keler resmî kuruluşları veya uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredilerin teknik yardım ve 
eğitim amaçları kapsamındaki bölümlerini anlaşma hükümlerine istinaden gerektiğinde özel 
ve özerk bütçeli kamu kuruluşları ile kamu kuruluşu addedilen kurumlara karşılıksız olarak 
kullandırmaya, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakap yetkilidir. 
f) Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar geçerlidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir sorum var efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, bu maddenin sonuna eklenen bir (O fıkrası var; 
"Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar geçerlidir" diyor. Bu madde yeni 
mi geliyor?., özür dilerim, eski bütçelerde incelemedim; eğer yeni getiriliyorsa çok tehlikeli 
bir madde. Çünkü, burada, özel firmalar tarafından yabancı ülkelerde borçlanılan paraların 
garantisini, devlet, üzerine alıyor; bunu tehlikeli görüyorum. Ben çok iyi incelemediğim için 
sormak istiyorum : Bu fıkra eskiden de bütçe kanununda var mıydı, yeni mi ilave edildi, yeni 
ilave edildiyse ne gerek var? 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (İstanbul) — Sayın Başkan, bu 
fıkra eskiden beri var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altun. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, aynı maddeye ilişkin bir soru sormak istiyo
rum : "Dış garanti, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlığın, devlet ba
kanlığının izin vermesi koşuluyla sağlanır" deniliyor. Maliye ve Gümrük Bakanlığının bir fonk
siyonu olmuyor mu? Netice itibariyle, çıkacak para Maliye Bakanlığını yakından ilgilendiren 
bir para olması hasebiyle, daha önce bu hususta hüküm olduğunu ifade ediyorlar. Bu fasılda 
bir garanti yapılmış mı; yapılmışsa herhangi bir ödeme yapılmış mı; ödeme yapılmışsa ne ka
dardır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, mü
saadenizle bu soruya yazılı cevap vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, bir düzeltmeyi dikkatinize sunacağım. 

Bu madde, değişik fıkralardan müteşekkildir, (d) fıkrasının son cümlesinde, "Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir" ibaresi mükerreren yazılmıştır; çünkü, 
bütün bu fıkralara hitap etmek üzere, (e) fıkrasının son cümlesinde, aynı ibare vardır; yani, 
bütün bu fıkralardaki işlemleri yapmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
bakan yetkilidir. Dolayısıyla, (d) fıkrasının en sonundaki, "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının bağlı olduğu Bakan yetlidir" ibaresinin, mükerrer olduğu için, çıkarılması gerekiyor. 

BAŞKAN — (d) fıkrasındaki "... finansör kuruluşlara garanti vermeye" ibaresinden son
ra virgül konuyor ve buradan sonraki "Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kan yetkilidir" ibaresi çıkarılıyor, (e) devam ediyor; sonunda, buyurduğunuz gibi, "Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir" ibaresi hepsini kapsıyor... 

Mutabık mıyız efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Doğrudur efendim. 
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BAŞKAN — Sorular yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Bu açıklamalar muvacehesinde, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 

244 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Borçlanma 

MADDE 38. — 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. 

c) Türkiye Cumhuriyetinin, bu Kanunun "Dış. Borçların tkraz, Devir ve Garanti Edilmesi" 
başlığını taşıyan maddesi ve bu madde hükümlerine dayanarak, sırasıyla borçlu veya garantör 
sıfatı ile taraf olduğu kredi anlaşmalarından doğan borçlarının dünya sermaye piyasalarında 
mevcut muhtelif finansman araçları vasıtasıyla yönetimi amacıyla anlaşma yapmaya Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz konusu anlaşmalar imzalan
dıkları tarihte yürürlüğe girer. 

d) Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm 
uygulanır. 

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

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

39 uncu maddeyi okutuyorum : 

Borç Verme ve Hibe Anlaşmaları 
MADDE 39. — a) Yabancı ülkeler, yabancı ülke kredi kuruluşları ve uluslararası matî 

kuruluşlar ile hibe anlaşmaları yapmaya, bu yojla sağlanan finansman imkânlarını kamu ve 
özel kuruluşlara kullandırmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yet
kilidir. Söz konusu anlaşmalar imzalandıkları tarihte yürürlüğe girer. 

b) Yabancı piyasa, ülke ve kuruluşlara borç ve hibe şeklinde finansman sağlamak ama
cıyla anlaşmalar yapmaya ve bu anlaşmaların esas ve şartlarını belirlemeye Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

c) Yabancı ülke ve kuruluşlara verilecek plan borç ve hibeler, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. 

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

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

40 inci maddeyi okutuyorum : 

— 574 — 



T.B.M.M. B : 57 23 . 12 . 1990 O : 1 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 
MADDE 40. — 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 bir yıl vadeli hazine bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın almaya, satı
lacak hazine bonolarının çeşitlerini, miktannı, satış usul ve esasları ile şartlarını tespite, 14.1.1970 
tarih ve 1211 sayılı Kanunun 50 inci maddesi esaslarına göre T.C. Merkez Bankasından kısa 
vadeli avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 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 işlemler her türlü vergi (Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç) ve resimden müstesnadır. 

BAŞKAN — Madde Üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Vedat Altun; buyurun. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Soru soracaktım Sayın Başkan. 
"Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlık, zamanında avans alabilir" 

mi, demek istiyor? 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, bu 

madde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Merkez Bankasından kısa vadeli avans almasıy
la ilgili yetki maddesidir. Bu madde olmadığı takdirde, avans alamıyor, kısa vadeli bono da 
çıkaramıyor. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 

Çeşitli Saymanlıklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi 
MADDE 41. — 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 tasarruf etmeye ve bu amaçla gerekli önlemle
ri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun tanımladığı bir saymanın yönetim ve sorum
luluğunda olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Diğer maddeyi okutuyorum : 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna ödemeler 
MADDE 42. —• 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. 
VEDAT ALTUN (Kars) — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
VEDAT ALTUN (Kars) — Efendim, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonundan ödenen 

meblağı, bugüne kadar, Maliye Bakanlığı kaç defa denetlemiştir? 1990 yılı içinde, Kaynak Kul
lanımını Destekleme Fonundan iç piyasaya ne kadar para ödenmiştir? Miktarı varsa, istirham 
ediyorum. 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonundan zaman zaman değişiklikler yapılmaktadır ve 
ödeme oranları açısından bu değişiklikler bu sektörde büyük boyutlara varmaktadır veya hep
ten kaldırılmaktadır. Bu değişiklikler, Bakanlar Kurulu tarafından mı yapılmaktadır, yoksa Ba
kanlık tarafından mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. , 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, Sa

yın Altun'un sorusu bayağı kapsamlı olduğu için, yazılı cevap vermek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 

Geri Verilecek Paralar 
MADDE 43. — 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
ğının 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 sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları 
MADDE 44. — 1. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince yapı

lan Yıllık Genel Yatırım"ve Finansman Programına dahil edilen kuruluşların, 1990 yılı kârla
rından Hazineye isabet eden tutarları, 
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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 üzere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi 
üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, 

2. Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşların 1989 ve önceki yıllara ait kâr paylarından 
Hazineye isabet eden tutarları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın ta
lebi üzerine Bütçenin gelir ve giderleri ile ilgilendirmeksizin kuruluşların görev zararları ala
cakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya, 

Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 

Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye Değişikliği 
MADDE 45. — 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 devraldır maya, 

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. 

2. Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1990 yılı sonu itibariyle; 
a) Hazineye, fonlara, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan vadesi geçmiş borçlarını, hazi

neden ve fonlardan olan alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye, 
b) Türkiye İhracat 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, 
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c) T.C. Merkez Bankası veya diğer bankalara olan T.C. Merkez Bankası kaynaklı vadesi 
geçmiş reeskont kredisi anapara ve faiz borçlarının ödeme zaman ve şartlarını tespite, gerekti
ğinde bu borçların Hazinece devralınarak Hazineden olan alacaklarına veya sermayeden mah
sup etmeye, 

d) Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin T.C. Ziraat Bankasına olan destekleme kredi 
si borçlarının ödeme zaman ve şartlarını belirlemeye, gerektiğinde sözkonusu birliklerin görev 
•zararı alacaklarına karşılık olmak üzere Ziraat Bankasına olan bu borçlarının Hazinece devra-
Itnmasını sağlamaya, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 
e) 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 — Madde üzerinde, Sayın Hilmi Ziya Postacı; buyurun. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, tasarının 45 inci maddesi çok dikkatle izlenmelidir. Bu madde, belli 

bir ölçekte bir af niteliğinde de ele alınabilir. Bu madde uygulanırsa, devlet destekleme alımla
rı yüzünden, tarım satış kooperatiflerinin bugüne kadar, yani 31.12.1990 tarihine kadar ortaya 
çıkmış zararlarının Hazineye devredilmesi, bir anlamda da, bu tip kooperatiflerin 1.1.1991 ta
rihinden itibaren borçsuz kalması anlamı çıkabilir. Bu hususun uygulanmasına Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki ve Genel Kurulumuzdaki görüşmelerde çok dikkatle ve içten katıldığımızı söy
lemek istiyorum. Aslında, bu konunun uygulanmasında Sayın Maliye Bakanı pek yetkili değil; 
çünkü, maddede "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan" deniyor. Zaten, 
tartışmaların büyük bir bölümü de oradan kaynaklanıyor. Bir konuyu Sayın Bakana ve dolayı
sıyla Hükümete, bir an önce süratle çözüm bulunması için söylemek mecburiyetindeyim. Çün
kü, ben, seçim çevremden bugün geldim; vatandaşlar, özellikle tarım satış kooperatiflerine or
tak vatandaşlar, ürünlerini tarım satış kooperatiflerine teslim etmiş vatandaşların, son günler
de -yalnız Ege Bölgesinde değil, Türkiye'nin her bölgesinde- çok yüksek dozda eleştirileri ve 
beklentileri vardır. 

Size bir örnek vereyim sayın milletvekilleri; Söke Tarım Satış Kooperatifi, 1990 ürünü 
40 milyon kilogram pamuk almış, karşılığında 94 milyar lira ödeme yapması gerekiyor... Bu
güne kadar, bu 94 milyar liranın 55 milyar lirası ödenmiş, geriye kalan 39 milyarı daha henüz 
ödenmemiş. Son yirmi gündür, geçtiğimiz iki üç gün içerisinde yaptığımız girişimler neticesin
de, Söke Tariş'ine gelen 7 milyar liranın dışında, Söke Tariş'in üreticiye 32 milyar lira daha 
borcu var. Tariş'in Pumakbirlik'inin bu sezon aldığı ürünlerden dolayı 200 milyar liranın üze
rinde borcu var. 
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Kıymetli arkadaşlarım, Sayın Bakan, Hükümetin ilgili kademelerine iletiniz; 26 Aralık 1990 
günü İzmir'de Tarım Satış Kooperatifleri Pamukbirlik'inin olağan yıllık genel kurulu var. Ben, 
üreticilere ve yetkililere, o tarihe kadar, Parlamentomuzun, Hükümetimizin, bu konuya (kalan 
200 milyar lirayı ödeme konusunda) bir çözüm bulmak için gayret sarf edeceğini söyledim. 
Üreticimizin özellikle bu dönem içerisinde yaşadığı olayları, bölgeye giden ve tarımla ilgili olan 
arkadaşlarımın çok iyi bilmesi gerekir. Çiftçimiz, inanın, kendisini çok defa teste tabi tutarak, 
yanlış bir adım atmamak için gayret gösteriyor ve ben, onların o iyi niyetini gördükten sonra, 
kendilerine, Ankara'da ilgili her yere bu konuyu ileteceğimi ifade ettim; bu arada, bugün bu
nun görüşüleceğini de bildiğim için, bu kürsüden, bütün milletvekillerine ve Hükümete konu
yu duyuracağımı söyledim. Şimdi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, bahsi geçen tarım satış 
kooperatiflerinin alımlarından doğan bedeli karşılayamayacak kadar sıkıntıda bir müsteşarlık 
değildir; trilyonların konuşulduğu ve bir çırpıda büyük transferlerin yapıldığı bir yerdir. Lüt
fen, sizlerden rica ediyorum; Hükümetinizden sizlerde rica ediniz, sizlerin üreticisidir, Türki
ye'nin üreticisidir. Bu kooperatiflerin bu dönem alımlarından kalan borçlarının, derhal, yılba
şından önce, ortaklara ödenebilmesinin bir yolunu bulalım. 

Kıymetli arkadaşlarım, bakınız, İzmir Tariş Pamukbirlik'i 530 milyar liralık pamuk al
mış, bunun 330 milyarını ancak ödeyebilmiştir. Bu 330 milyarın büyükçe bir bölümü, Tariş-
bank ile tarım satış kooperatiflerinin ortağa açtığı krediler nedeniyle, üreticinin eline geçme
den, kaynakta kesilmiştir; yani, 330 milyardan 170 milyarı böyle kesilmiş ve ellerine 160 milyar 
geçmiştir; geriye kalan 200 milyarın da büyük bir bölümü, üreticinin piyasaya ve diğer banka
lara olan borçlarının karşılığıdır. 

O bölgelerde, ekonomik hayatı, bu ödemelerin gecikmesiyle, felce uğratıyorsunuz. O böl
gelerde ve giderek bütün Türkiye'de, tarım sektörünü, kendi topraklarında kendi ürününü üret
meme noktasına itiyorsunuz. Aşağıdan yukarıya büyük bir tepki seli geliyor; bunu, yaşadım, 
gördüm, ödenmesi gereken miktarlar, aslında kooperatiflerin bağlı bulunduğu Sanayi ve Ti
caret Bakanlığının takipte baş görevi olması lazım; ama, kasaya Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı baktığı için, bu parayı ne yapıp yapıp, yılbaşından önce bulup, ilgili kooperatiflere gön
dermenin, her şeyden önce, Anavatan İktidarı için şart olduğunu bilmenizi istiyorum. Bakı
nız, çok iyi niyetle de bir muhalefet yapıyorum. Bir muhalefet milletvekilinin, hele olayın için
de yaşayan bir milletvekilinin, iktidara, "Şu işi şöyle yapın, bundan en büyük menfaat sizin 
olacaktır" demesi, belki bugüne kadar yaşadığımız politik hayata göre apolitik bir tutumdur; 
ama, şunu bilmenizi istiyorum; bu toplumun insanları, özellikle emeği ile yaşayanlar, emeği 
ile geçinenler, emeğinin karşılığını gecikmeden alıyorlar ve ondan sonra da hangi siyasî iktida
rı benimsiyorlarsa benimsesinler, öyle bir ülkede yaşamaktan ben mutluluk duyarım ve top
lumsal huzurun temeli de budur. 

Sayın Maliye Bakanımdan, bu konuyla ilgili Sayın Devlet Bakanından, Sayın Sanayi ve 
Ticaret Bakanından, bu işe bir çözümü süratle bulmalarını ve yılbaşından önce bu olayın çö
züme kavuşturulmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Postacı. 

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

Diğer maddeyi okutuyorum : 
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Hazine Kefaletleri 
MADDE 46. — a) Kamu iktisadî teşebbüslerinin destekleme alımları ve diğer faaliyetle

ri ile ilgili finansman ihtiyaçları için yapacakları borçlanmalara Hazine kefaleti vermeye, 

b) Türkiye thracat Kredi Bankası A.Ş.'nin kredi, sigorta ve garanti faaliyetleri nedeni 
ile yüklendiği işlemlerden doğabilecek politik riskleri garanti etmeye ve bu risklerden doğabi
lecek zararları ödemeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kamu Personeline tlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

özlük Hakları 

Katsayılar, Yurt Dışı Aylıklar ve Kamu iktisadî Teşebbüslerinde Sözleşmeli Personel Ücret 
Tavanı 

MADDE 47. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 154 üncü maddesi 
uyarınca gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde (352), memuriyet taban aylığı 
göstergesi için ise (480) 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. 

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca ça
lıştırılan sözleşmeli personelin sözleşme ücret taVanı (6 750 000) lira olarak uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın Kamer Genç ve Sayın Mahmut Almak söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, sayıları 1,5 mil
yonu bulan kadrolu kamu personeliyle, yine sayıları 350 bini bulan işçi kadrosundaki kişiler, 
bütün Türkiye'de, Meclisteki bu konuşmamızı izliyorlar. Çünkü, bu madde, gerçekten, kamu
da çalışan insanları en yakından ilgilendiren bir maddedir. 66 maddelik bütçe kanunu tasarısı
nın yalnız bu maddesi bu kadar geniş bir insan kitlesini ilgilendiriyor. Onun için, bu maddeyi 
müzakere ederken, herkesin bunun üzerine çok ciddiyetle eğilmesi gerekir. 

Değerli milletvekilleri, bugün 15 inci derecede yardımcı hizmetler sınıfında çalışan bir oda
cının eline geçen, 375 bin liradır. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Onbeşinci derecede kimse yok artık. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Var efendim, var. Ben biliyorum. Yine, 14 üncü derecenin 
birinci kademesinde ilkokul mezunu bir kamu görevlisinin eline geçen para ise 413 bin liradır. 
Yine, üniversite mezunu olup, 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden işe başlayan bir kamu 
görevlisinin eline geçen para 390 bin liradır. Ben, bunları bordrolardan aldım arkadaşlar ve 
buraya her türlü ödemeler dahildir. 

Tabiî, birtakım arkadaşlar çıkıp diyebilir ki, "Bir de vergi iadesi alıyorlar..." Arkadaşlar, 
biliyorsunuz, vatandaşın ödediği kiranın beşte biri vergi iadesinde nazara alınıyor ve her öde
mesi de vergi iadesine tabi değil. Farz edelim ki, 20 bin lira da vergi iadesi alsın. Düşünebiliyor 
musunuz, ekmeğin 700 liraya çıktığı bir devirde, bir kamu çalışanına 375 bin lira verdiğimiz 
zaman, bu adam ne yiyecek? Bu meseleyi, hepimizin vicdanımızda yargılamamız lazım. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — 700 liraya ekmeği kim çıkardı? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, ekmek 700 lira. Mesele, ekmeği 700 liraya kim 
çıkardı meselesi değil. Fiilî durum ortada. Ben çıkarmışım, sen çıkarmışsın... 375 bini 700'e 
böldüğümüz zaman ne çıkar? Aşağı yukarı 400 ekmek çıkar. Bu insan sırf etmek yese, günde 
18 ekmek eder. Bunun içinde kirası yok, vasıta parası yok; yani, bütün parasını ekmeğe verse, 
günde 18 ekmek alabiliyor. Bu insanlar, kamu hizmeti yapıyorlar, devlete hizmet veriyorlar; 
size bize hizmet ediyorlar. Bu kadar düşük seviyede maaş alan bir insan neyle geçinecek? Bu, 
ne demektir? Bu, insanları çeşitli gayrimeşru yollara itmek demektir. Adam, ya ikinci iş peşin
de koşacaktır, ikinci bir iş bulamayan da büyük sıkıntılara düşecektir. 

Bu konuda bir de önerge verdik. Gelin, devletimizin imkânları ne ise, onları ortaya koya
lım, bu maddeyi de bu nedenle Komisyona iade edelim. Çünkü, bizim, Genel Kurul olarak, 
Anayasaya göre, gider artırıcı teklifte bulunma imkânımız yok. Sayın Komisyondan da rica 
ediyoruz, bu maddeyi geri alsın ve memuru, artık bu kadar düşük sevi yelerdeki ücretten kurta
ralım. Hiç olmazsa, bugün yoksulluk sınırı ne ise, o nispette asgarî ücret ödeyelim arkadaşlar. 

Bir de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki gösterge tablosu çok bozulmuştur. Ka
nunda sık sık değişiklikler yapılıyor, güçlü olanlar birtakım haklar alıyor. Bugün, hâkimler 
ayrı bir statüden, subaylar ayrı bir statüden, doktorlar ayrı bir statüden maaş alıyorlar. Halbu
ki, aynı yüksek tahsili yapan insanlara, benzeri hizmeti yapan insanlara, birbirine yakın bir 
ücret ödenmesi, bence, bu devlet için daha adil bir sistem olacaktır. 

Ben sizden rica ediyorum; bugün, artık, insanların 375 bin lira ile geçinmesi mümkün de
ğil. Ne yapmamız lazım?.. Meclis olarak, zor durumda olan insanlara çare bulmak zorundayız. 

Devletin kapısına odacı alıyorsunuz, daktilo memuru alıyorsunuz, masa memuru alıyor
sunuz; ama bunların karnını doyurmak da, bu devletteki sorumlu kişilerin vicdan borçlarıdır. 
Bu insanlara, hem devlet hizmetine alıp, hem de aç bırakmakla, bir nevi işkence ediyoruz. Ya 
almayalım, ya da aldıktan sonra, bunların bugün geçimlerini sağlayabilmeleri için gerekli olan 
asgarî ücreti verelim arkadaşlar. Bu devletin imkânları buna müsait. 

Biraz önceki maddede gördük; bir yandan 40 trilyon lira borçlanma yaptırıyorsunuz, bu
na 20 trilyon lira civarında faiz ödemesi yapılıyor, devlete bir kuruş vergi verilmiyor, bir yan
dan da, -bugün asgarî ücret 414 bin liradır- 414 bin liralık ücretten 89 bin lira Gelir Vergisi 
^kesiyorsunuz... Hiç olmazsa -Sayın Komisyondan rica ediyoruz- asgarî ücretten vergi kesilme-
yerek, bunlara bir iyileştirme getirelim. 
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Sayın milletvekilleri, bir de şu husus var: Zam yapıldığı zaman alt kademedeki adam çok 
az, 10 bin, 20 bin, 30 bin lira alıyor, üst kademedekiler büyük paralar alıyor. 

Değerli milletvekilleri, bugün, kamu görevlileri içinde üst bürokratların aldığı para, ger
çekten alt kademedeki kişilerin aldığı parayla kıyas kabul edilmeyecek düzeydedir. Üstteki ki
şinin konutu var, altında özel arabası var, birçok masrafları yok, bedava karşılanıyor ve ayrıca 
çeşitli fonlardan bunlar büyük paralar alıyor; ama alt kademedeki insanın canı çıkıyor. Bu in
sanların... 

BAŞKAN — Sayın Genç, 7 dakika oldu... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam efendim. 
Sayın milletvekilleri, onun için, gelin, şu maddeyi, Türkiye'nin koşullarına göre, insanla

rımızın sıkıntısını birazcık düzeltecek bir seviyede düzeltelim. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mahmut Alınak; buyurun. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekileri; bugün, 1,5 milyon 
memurun, ailesiyle birlikte yaklaşık 5 milyon insanın kaderinin belirleneceği bir gün. Memur 
maaşlarına yapılacak yüzde 18'lik zammı burada karara bağlayarak, birazdan resmen duyur
muş olacağız. Başka bir deyişle, bir defa daha, 5 milyonluk bu kitleyi açlığa ve sefalete mah
kûm edeceğiz. Çünkü, zamlarla birlikte, memura 450 bin lira veriyoruz ve bu komik para ile, 
"geçin" diyoruz... "Aldığın para yetmeyince geçinmenin yolunu bul" diyerek, bu insanları rüş
vete teşvik ediyoruz. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün açıklamalarına göre, 1983'ten bu yana, et fiyatı 23, ekmek 
fiyatı 34, konut kiraları 40, zeytin fiyatı 50 kat artarken, memur maaşlarında ortalama artış 
19 kat olarak tespit edilmiştir. 

Yine, Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, memur, son sekiz on yıllık zaman sü
recinde yarı yarıya yoksullaştırmıştır. Her geçen gün hızla artan enflasyon karşısında, Cum
hurbaşkanlığı bütçesine yüzde 500'e varan artışlar istenirken, memurlar için yüzde 18'lik bir 
artış istemek, insafsızlıktan başka bir şey değildir. 

Kendimizi bir an için memurun yerine koyalım; 400 bin, 450 bin lira ile kaç hafta değil, 
kaç gün geçineceğimizi düşünelim. Yine, Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarına göre, 
4 kişilik bir ailenin mutfak giderleri, bir aylık memur maaşının iki katına bedeldir. Bunun ya
nında, insanların bir de konut, elektrik, su, yakacak, temizlik, giyim, ulaşım, sosyal ve kültü
rel ihtiyaçlarını da koyduğumuzda, göreceğimiz gibi, memur için yaşam, yaşam olmaktan çık
mış, bir cehenneme dönüşmüştür. Bu durumda, maaşlara yüzde 300'lük bir zam yapmak bile, 
yetersiz kalabilecekken, yüzde 18'lik bir zam önermek, memurla alay etmekten ve onu aşağıla
maktan başka bir şey değildir. 

Sayın Cumhurbaşkanı da, "Benim memurum akıllıdır, geçinmenin yolunu bilir" diyerek, 
memuru, üstü örtülü bir şekilde, rüşvete mi teşvik etmiştir? Bunun, bu kürsüde açıklanması 
gerekmektedir. İktidar, memur maaşlarının bu azlığını devletin maddî olanaklarının azlığı ile 
açıklamaya çalışmaktadır. Oysaki, vergi iadesi, teşvik ve benzer yollarla hayalî ihracatçılara trilyonlar 
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aktarılırken, hiç de kaynak sıkıntısı çekilmemektedir. Körfez krizi bahanesiyle silahlara oluk 
oluk para akıtılırken, maddî yetersizlik gerekçeleri unutulmakta, bir tarafa atılmaktadır; ama, 
devlet çarkını döndüren memurun karnı doymuyor, insanca, onurlu bir şekilde yaşabilmesi için 
emeğinin karşılığını verebilecek para olmadığı ileri sürülüyor... Ancak, her şeye rağmen, me
mur, artık eski memur değildir; ANAP İktidarı, memuru yoksulluğa ve açlığa ittikçe, memur 
daha da güçlü bir şekilde ayağa kalkmakta, grevli ve toplusözleşmeli sendikal haklan uğruna 
mücadele vermektedir. 

Değerli milletvekilleri, şark kurnazlığı içine giren ANAP, memurların sosyal ve ekonomik 
sorunlarının çözümünü, katsayı sorununa indirgemiş, kamuoyunu da bu şekilde koşullandır
maya çalışmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grupları bulunan SHP ve DYP de, İktida
rın yörüngesine oturmuş ve katsayı ile uğraşmakla yetinmişlerdir. Oysaki, sadece katsayının 
yüksek olması, tek başına çözüm değildir; katsayı yüksekliği, başka ekonomik önlemlerle des
teklenmediği sürece, hiçbir sonuca varılamaz. Katsayıların, zamlar karşısında silinip gittikleri
ni az mı gördük? Bu nedenlerle : 

1. Fiyatlar denetim altına alınmalıdır. 
2. KİT ve tekellerin mallarına yapılan zamlar durdurulmalıdır. 
3. Hayalî ihracat, yolsuz kredi, şirket kurtarma gibi, bütçeyi çarçur eden haksız kazanç

ların önüne geçilmelidir. 
4. Hayat pahalılığı sona erdirilmelidir. 
5. Memurlar, grevli, toplusözleşmeli, sendikal haklarına kavuşturulmalıdır. 
6. Düşük dereceli memurlar ile yüksek dereceli memurlar arasındaki farklılık ortadan 

kaldırılmalıdır ve bütün bunlara bağlı olarak, katsayıda normal bir yaşam düzeyi tutturulmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, devlet burada, Komisyon burada, Bakanlık burada; devlet işveren 
olarak burada temsil edilmekte; ama, milyonlarca memurumuz tribünlerde, milyonlarca me
murumuz dışarıda... Bu nedenle, memurlar, kendileri tarafından seçilen bir komisyon aracılığı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmelidirler. Me
murlar bu kürsüye getirilmelidir; bu kürsüde sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya koyabil
melidirler. Ancak, yukarıda belirtilen ekonomik ve demokratik tedbirlerle desteklendiği süre
ce, katsayı artışları bir anlam ifade eder; gerisi kandırmacadır, göz boyamadır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
(Dinleyici localarından "Emeğimizin karşılığını isteriz, hakkımızı isteriz" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika efendim... 
Güvenlik görevlilerini ve İdare Amirlerini göreve davet ediyorum. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, ilk önce, tribünleri tahrik eden bu insanı 
dışarı çıkarınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Güvenlik görevlileri aykırı tezahürat yapanları tespit etsinler ve dinleme lo
casını boşaltsınlar. 

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüzün 145 inci maddesini, gördüğüm lüzum üzerine bir kere 
daha okuyorum : 

"Dinleyiciler, birleşimin devamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükûnet içinde otur
mak zorundadırlar. 
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Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yönünde söz, alkış yahut herhangi bir hareketle 
kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar. 

Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından hemen dı
şarı çıkarılırlar." 

Bu madde uyarınca, burada oturmanın adabını ihlal eden sayın misafirlerimizin, dinleyi
ci localarından çıkartılması gerekmektedir. Görevlileri, göreve davet ediyorum. (Güvenlik gö
revlilerince dinleyicilerin salondan çıkarılmaları sırasında alkışları) 

Emniyet mensuplarından, bu açıklamalara aykırı, sözle ve eylemle tezahürat yapanları tes
pit etmelerini istiyorum. 

İdare Amirlerini göreve davet ediyorum. 

Sayın Alınak, eğer bu çatı altında böylesi olaylara ve kişilere lüzum varsa, zaten, milletve
killerine lüzum olup olmadığı hususunu; bu çarpık konuşmanızın neye yarayacağını da bir gün 
açıklamanızı bekliyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Çarpık olan, senin sözlerin. 

III. — DİSİPLİN CEZALARI 

1. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'a, konuşması sırasında yaptığı öneri üe dinleyicilerin teza
hüratına ve Genel Kurul çalışmalarının engellenmesine sebebiyet verdiği gerekçesiyle kmama cezası verilmesi 

BAŞKAN — Şimdi, sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasa uya
rınca hür ve meşru seçimlerle teşekkül etmiş Türkiye Büyük Millet Meclisinin meşru üyeleri 
görev başındayken, böyle bir olayda milletvekillerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisini ve onun, 
Anayasa uyarınca, güven oyuna dayalı meşru Cumhuriyet Hükümetini yok sayarcasına, "Me
murların Plan ve Bütçe Komisyonunda temsil edilmesini ve görev yapılmasını" sözde önere
rek, bu olaya sebebiyet veren Sayın Alınak'a bir kınama cezası veriyorum. (ANAP sıraların
dan "Çıkar dışarı" sesleri) 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Böyle bir milletvekili olamaz Sayın Başkan! 

BAŞKAN — Sayın Alınak, size, içtüzüğün bana tanıdığı yetkileri kullanarak, bir kınama 
cezası veriyorum. 

Savunma yapacak mısınız? 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Beni bu şekilde itham edemezsiniz! 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Taksim Meydanına çevirdi burayı. 

BAŞKAN — Savunma yapmadığına göre, kınama cezasını Genel Kurulun onayına sunu
yorum : Kınama cezasını kabul edenler işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler... Kınama cezası 
verilmesi kabul edilmiştir. 

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

/ . — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1989 Malî Yılt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/752, 1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları : 488, 489, 495, 493) (Devam) 
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A) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 
2. — 1991 Malî Yûı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752) (S. 

Sayısı : 488) 
3. — 1989 Malî Yûı Genel Bütçeye Dahü Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 3/1398) (S. Sayısı : 495) 

4. — Katma Bütçeli idareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/753) (S. Sayısı : 489) 

5. — 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yûı Katma Bütçeli idareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/1399) (S. Sayısı : 493) 

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Madde üzerinde, Maliye Bakanı Sayın Adnan Kahveci söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; önce, Meclisin yüce şahsına yapılan bu hareketi telin ediyorum; burası Taksim Mey
danı değildir. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, milletimizin hakkını korumak, milletimizin bize teslim ettiği kay
nakları en iyi şekilde kullanmak, Yüce Meclisin aslî görevidir. Yüce Meclis, bu görevi yerine 
getirirken, meydan teknikleriyle, meydan taktikleriyle burada işlem yapılamaz; bu yapılan iş
lem, bu milletvekilimizin kendisine, çok şiddetli bir şekilde rücu edecektir. 

Değerli milletvekilleri, bütçemizin bu maddesiyle; Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, hiçbir 
zaman, hiçbir yerde, memura, bu kadar nispî ve maktu olarak yüksek bir miktar verilmemiş
tir. Bunu verebilmek gücünü ve şerefini biz elde ettiğimiz için mutluyuz. Şimdiye kadar hiçbir 
bütçede de nispî ve maktu olarak bu kadar yüksek bir miktar verilmemiştir. 

Memuru sevdiğini söyleyenler, bunu lafla değil, rakamlarla ve uygulamayla ispat ederler. 
Memuru ne kadar çok sevdiğini söyleyen diğer ülkelerde de bazı insanlar vardır ve o insanların 
bugün o ülkeleri hangi duruma getirdiklerini bütün dünya görüyor. Çünkü, ülkelerini iflas et
tirmişlerdir. (ANAP sıralarından alkışlar) Onlar, kendi siyasî ikballerini korumak için, memur
larının, işçilerinin geleceklerini satmışlardır. Bu tip, gerçeklerle ilişkisi kesilmiş, dünya gerçek
lerini takip edemeyen insanların zihniyetlerinin ülkeleri nereye düşürdüğünü, nereye getirdiğini 
görmediniz mi, görmüyor musunuz? 

Değerli milletvekilleri, 1991 yılı bütçesi ile, biz, memurumuza, 1984 yılından beri yapılan 
ve istikrarlı bir şekilde reel gelirini artıran uygulamaya devam ediyoruz ve bütçe imkânlarımızı 
da, her yıl, sonuna kadar zorladık, zorluyoruz, tster 15 inci derece, ister 1 inci derece, hangi 
derece için olursa olsun; elimizdeki reel ortalama maaş endekslerine baktığımız zaman, 1983'ten 
beri memurun alım gücünün devamlı olarak yükseldiğini görüyoruz, örneğin, 15 inci derece
nin birinci kademesindeki bir memur, en düşük gelir elde eden memurdur. 1983'te eline 100 
geçiyor idiyse, İ991'in birinci döneminde eline 163 geçecektir ki, buna vergi iadesi de dahil de
ğildir. Vergi iadesini de dahil edersek, nispetler çok daha yüksek çıkacaktır. Yani, reel gelirinde 
yüzde 63'lük bir artış vardır ki, bu en düşük kademedeki memurdur. En düşük kademedeki 
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memurun -vergi iadesi hariç, aile yardımı dahil- eline net geçen para 500 bin liranın üzerinde
dir. Bu derecedeki emniyet, eğitim ve diğer sınıflardaki personele baktığımız zaman eline ge
çen miktar çok çok daha yüksek olmaktadır. 

Şunu söyleyebilirim ki, Türkiye'de memuruna, millî gelirine göre, en fazla pay ayıran Hü
kümet biziz ve bu pay giderek de artmaya devam edecektir. Daha önceki konuşmamda da ifa
de ettiğim gibi, vergi gelirlerimizin de millî gelir içindeki payı artıyor. Dolayısıyla, memuru
muza ayırabildiğimiz pay, reel olarak, gayet istikrarlı bir şekilde yükselmektedir. 

Biraz önce burada cereyan eden olaydan dolayı bir arkadaşımızın da -üzülerek belirteyim, 
inşallah doğru değildir- içinde olduğu olaydan dolayı... 

MAHMUT ALINAK (Kars) •— Sayın Bakan, sözünüzü düzeltin, benim dışımda cereyan 
eden olaylarla benim bir ilgim yok. 

MALlYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — ... Yüce Meclisin 
itibarına leke vuran bu uygulamadan dolayı, tekrar, bu olayı telin eder, hepinize saygılarımı 
arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, benim dışımdaki olayların benimle ilgisi 

yoktur. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika... 
Buyurun Sayın Tanır. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Kınama cezasının mahiyetini anlayamadım. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika efendim... 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, içtüzükte bulamadığım bir konuyu zapta geçir

mek istiyorum. 
Sayın Bakan madde üzerinde söz aldı; Meclisin bugün yaşadığı olaya temas etti; bunu ga

yet yerinde gördüm. 

ÎSMET TAVGAÇ (Bursa) — Kötü mü etti? 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
VEFA TANIR (Konya) — Bunu gündem dışı konuşmuş olmasından dolayı gruplara söz 

hakkı doğar mı, doğmaz mı?.. Bu yorumu getirmek istedim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Sayın Tanır, malumu âliniz, madde üzerinde, Sayın Bakan gibi, her bir grubun da 10 da

kikalık söz isteme ve konuşma hakkı vardır efendim. Aynen kanunların müzakeresindeki usul 
geçerlidir. Şimdi iki söz vermemiz, şahıs adına talep olduğu cihetledir; ama, gruplar söz iste
miş olsa, 10 dakika süreyle, beher grubun bir sözcüsünün konuşma hakkı vardır. Bu manada 
müracaatınız varsa, dikkate alırım. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Şimdi... Şimdi... (ANAP sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun. (ANAP 

sıralarından gürültüler) Bir dakika arkadaşlar... Ne söylediğini anlayalım evvela, anlayalım ki 
gereğini yapalım. 
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MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, bu olayın benimle hiçbir ilgisi yok. Kürsü 
özgürlüğünden faydalanarak kürsüde ileriye sürdüğüm, ortaya koyduğum görüşlerimin birta
kım kesimlerin hoşuna gitmesi ya da hoşuna gitmemesi, benim sübjektif değerlerimin dışında 
olan, benim dışımda gelişen bir olaydır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, değerli arkadaşlarım... Sayın Alınak içinden geleni söylüyor... 
Tutanakları istetiyorum... Tespit edemiyorlar; işlem yapamıyorum. Lütfedin, müsaade edin de, 
siretini de suretini de tespit edelim, icabını da yapalım. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Burada gerekli olan önlemleri almak, Sayın Başkanlığını
zın görevidir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Benim burada söylediğim sözlerden dolayı insanların pro

testoda bulunması, benim dışımda gelişen bir olay olmakla birlikte... 

BAŞKAN — Yani, siz de onları ayıplıyor musunuz? Siz de onları takbih ediyor musunuz? 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Bir dakika, Sayın Başkan... Demokratik protestolarını 

ortaya koymuşlarsa ve bu da suçsa... Bu da suçsa... 

BAŞKAN — Şimdi, o zaman, öğreteyim size. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Dinler misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Demokratik protestosunu kendi iradesiyle ortaya koyan 
insanları niçin kınayayım ben? (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Alınak... Sayın Alınak... 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Olayla hiçbir ilgim olmadığı halde bana kınama cezası 

verilmesini anlayamıyorum ve ben de zatı âlinizi protesto ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Almak... (ANAP sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun efendim... 
Türkiye... 

H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — Terbiyesizsin sen! Ahlaksız! Onlar senin militanların
dır. Edepsiz! Sen Kars'ı da böyle karıştırıyorsun. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Kars'ı karıştırdığım^ ispat edemezsen şerefsizsin. 

BAŞKAN — Sayın Alınak, sayın milletvekilleri... Sayın Alınak... 
Sayın Alpaslan, lütfen efendim... Sayın Alınak, Sayın Alpaslan, lütfen efendim... 

Sayın Alınak, "Demokratik protesto" dediğiniz eylem ve tezahürat, içtüzüğümüzün ya
sakladığı ve gayrimeşru kabul ettiği bir durumdur. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, benimle ilgisi yok ki... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun. 

Nitekim, bir gün, sıfatı, statüsü milletvekili olsa da bu Yüce Heyet arasından birisinin çı
kıp böyle bir olaya yol açabilecek bir konuşma yapabileceğini veya engellemeler, teşvik, tahrik 
eylemlerinde bulunabileceğini kanun koyucu düşünmüş ve bir gün zatı âliniz sebep olduğu gi
bi bir olayın burada cereyan edebileceğini de dikkate alarak bir hüküm koymuş. 
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MAHMUT ALINAK (Kars) — Müsaadenizle Sayın Başkan... Siz orada tarafsız olmak 
zorundasınız; mahkûm edemezsiniz, itham edemezsiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... Ben size, bir sayın milletvekilinin iyi niyetli olabileceği 
düşüncesiyle kınama cezası verdim... 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Hangi maddeye dayanarak?.. 
BAŞKAN — ... bunu da 137 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki bir hükme bağladım. 

Aynen okuyorum : 

"Görüşmeler sırasında halkı veya Devlet kuvvetlerini yahut kamu organ, kuruluş ve gö
revlilerini kanun dışı hareketlere, ayaklanmaya veya Anayasa hükümlerini bozmaya teşvik veya 
tahrik etmek." 

Demokratik protesto adını koyduğunuz olay, bu tahrik, sizin konuşmanız sebebiyle ve aka
binde yaşandığı için, sizi bu manada kınadım; ama, görüyorum ki, siz, Genel Kurul çalışmala
rını engelleyen bu eylemlerinizde ısrarlısınız. 

III. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam) 

2. — Kars Milletvekili Ma/unut Alınak'a, yerinden yaptığı müdalıalelerle Genel Kurulun çalışma
larını engellediği gerekçesiyle Meclisten iki birleşim geçici çıkarma cezası verilmesi 

BAŞKAN — Böylece, size, İçtüzüğün bana tanıdığı yetkiyi kullanarak, 137 nci madde ge
reğince "Meclisten geçici çıkarma cezası" veriyorum ve bunu Genel Kurulun oyuna sunuyorum. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, siz Başkanlık yapmıyorsunuz, siz orada 
ANAP'ın sözcülüğünü yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Alınak'a bu cezayı vermeden önce savunma hakkı tanıyorum. 
Sayın Almak, savunma hakkınızı kullanacak mısınız? 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Siz orada, Başkanlık değil, ANAP'ın sözcülüğünü yapı

yorsunuz... 

BAŞKAN — Kullanmamakta ve yerinizden direnmekte devam ettiğinize göre, İçtüzüğün 
137 nci maddesine göre, Sayın Alınak'a geçici çıkarma cezası veriyorum. 

Genel Kurulun oylarına sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Dediğim gibi, siz orada ANAP'ın sözcülüğünü yapı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Mahmut Alınak, Genel Kuruldan, geçici olarak çıkarılmıştır. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Savunma hakkımı kullanmak istiyorum... Benim, sözü

nü ettiğiniz eylemle hiçbir ilgimin olmadığını söylüyorum. 

BAŞKAN — Birleşime 5 dakika ara veriyorum ve İdare Amirlerini göreve davet ediyorum. 

Kapanma Saati : 15.12 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.17 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoglu 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), AU Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin ikinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1991 Malî Yılt Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kânunu Tasardan 
ile 1989 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/752, 1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları : 488, 489, 495, 493) (Devam) 

A) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 
2. — 1991 Malî Yûı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752) (S. 

Sayısı : 488) 
3. — 1989 Mali Yûı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yüı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 3/1398) (S Sayısı : 495) 

4. — Katma Bütçeli idareler 1991 Malî Yüı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/753) (S. Sayısı : 489) 

5. — 1989 Malî Yüı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Aü Genel Uygunluk Büdirimi-
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi üe 1989 Malî Yûı Katma Bütçeli idareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/1399) (S. Saıst : 493) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Geçen oturumda, İçtüzüğe aykırı davranışları sebebiyle, Başkanlığın teklifi, Genel Kuru

lun onayı üzerine, Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak iki birleşim Meclisten geçici ihraç 
cezasına uğratılmıştı. 

Bu noktadan itibaren, gelir bütçesi üzerindeki görüşemelere devam ediyoruz. 

IV. — ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — DYP Grubu adına Konya Mületveküi Ufa Tanır'tn, ANAP Grubu adına Ankara Mületve
küi Onural Şeref Bozkurt 'un, SHP Grubu adına İstanbul Mületveküi Mustafa Timisi'nin, dinleyici 
localarından tezahüratta bulunulması ve Genel Kurulda cereyan eden olaylara üişkin konuşmaları 

BAŞKAN — Sayın Bakanın konuşmasından sonra, Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya 
Postacı'ya, şahsı adına söz hakkı doğmuş bulunmakla birlikte, gruplar takaddüm ettiği için, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili, Konya Milletvekili Sayın Vefa Tanır söz 
istediler. 

Buyurun Sayın Tanır. 
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DYP GRUBU ADINA VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
larım; Meclisin bugünkü gündeminde gelir bütçesi var ve gelir bütçesinin bir hayli maddesini 
görüştükten sonra, özlük haklarını ilgilendiren bir maddeye geldik. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu konuşmalar, devletin gelirini, devletin giderini tespit 
eden bütün bu bütçeler, demokratik sistem içerisinde geçerlidir; demokratik sistem yok ise, 
buradaki konuşmaların hepsi, havanda su dövmeye benzer. Siz buradan kanunu çıkarırsınız, 
sistem yok ise, bunların hiçbirisi yerine gelmez. Demokratik sistemin esası, millî iradedir, hal
kın egemenliğidir; ama, halk, egemenliğini, teker teker, bu kürsüden kullanma imkânına sahip 
olmadığı için, egemenliği, bir kısım temsilcilere vermiş, "Git, benim hakkımı orada müdafaa 
et" demiştir, tşte egemenlik, böylece teessüs etmiştir. Her birimiz burada, halkın diliyiz, hal
kın derdini buraya getiren insanlarız; eğer biz, aslî vazifemizi görebiliyor isek, bu kürsüye baş
kalarının gelmesine lüzum yoktur. Biz bu vazifeyi göremiyor isek, bizim burada durmamıza 
da lüzum yoktur. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin varlığının ifadesidir. Şu 
veya bu sebeple, hepimiz, zaman zaman bu kürsüden, partilerimize toz kondurmak için, bu 
yüce müesseseyi yıpratma teşebbüslerine giriyoruz; her kürsüye çıkışımızda da, bu konuda azamî 
dikkati sarf etmek istiyoruz; ama, bilmeyerek düştüğümüz bu çıkmaz, işte böyle olayları yara
tıyor. Fırsatı biz veriyoruz; eğer anarşiyi bu çatının altına sokabiliyorsak, o, bizim zaafımızdan 
ileri geliyor. 

Bu noktadan itibaren, bütün siyasî partilerden, "Bu niye böyle oldu?" diye bir düşünme 
zeminine girmelerini ve bugün bu kürsüden, siyasî partiler olarak, bu olayı müşterek kınamayı 
rica ediyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) Çünkü, Meclisimizin -benim bilebildiğim-
otuz yıllık tarihinde böyle bir olay yaşanmamıştır. Bunu hep beraber seyrettik. "Bu, tesadüfi 
bir olaydır. Birbiri ile ilgisi olmayan vatandaşlar buraya gelmiştir, sözcünün konuşmasından 
dolayı bir iletişim kurulmuştur!.." Katiyen böyle değildir; buraya gelen insanlar, bunu yapmak 
için sözleşerek gelmiş, birbirini tanıyan insanlardır. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) Eğer, 
birbirini tanıyan insanlar, bu cesaretle, egemenliğin kayıtsız şartsız bu çatının altında oturan 
insanların elinde olduğunu bilerek, bunu protesto etmeye gelmişlerse, derslerini de buradan 
alıp gitmeleri lazımdır. 

Siyasî partileri, bu kürsüye davet ediyorum. 
Teşekkür ederim. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Onural Şeref Bozkurt; buyurun 

efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe müzakereleri sürerken 
bir milletvekili arkadaşımızın konuşmasının hemen akabinde dinleyici localarından tezahür eden 
ve hepimizin yakınen şahidi olduğumuz davranışları tasvip etmek, bırakın tasvip etmeyi, ma
zur görmek mümkün değildir. 

Demokratik protesto eylemi olarak bu davranışları değerlendirmeye kalkışmak ise, fevka
lade talihsizlik olmuştur; bunu Anavatan Partisi Grubu adına, burada özellikle vurgulamak 
istiyorum. 
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Demokratik hak ve özgürlükler, hiçbir zaman, demokrasinin yıkılması amacına yönelik 
surette kullanılamazlar. Eğer, demokratik hak ve özgürlükleri, bu güzel müesseseyi yıkma ama
cına yönelik olarak kullanmaya kalkanlara destek verilirse, onlar mazur gösterilmeye çalışılır
sa, onlar tasvip edilirse, memleketin hangi akıbete maruz kalacağını önceden kestirmek doğru
su mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, parlamento, demokratik rejimin belkemiğini teşkil eder. Her par
lamento, kendi çalışmalarını, kendi içtüzüğü çerevesinde belirlemiş olup, bu içtüzüğe aykırı 
davranışların, bırakın hariçten başkaları tarafından, bizzat o parlamentoyu oluşturan üyeler 
tarafından dahi ihlal edilir tarzda yorumlanması, doğrusu, o parlamento için - biraz evvel arz 
etmeye çalıştığım gibi- gerçekten bir talihsizliktir. 

Bu nedenle, Sayın Alınak'ın, o, tasvip edilmesi mümkün olmayan davranışı bir demokra
tik protesto hareketi gibi tanımlamaya gayret göstermesini de esefle ve üzüntü ile burada kay
detmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin en güzide demokratik örgütlerinden, demokratik ku
ruluşlarından birisi olan Parlamentoda, bütün siyasî partilerin bu tür davranışlar karşısında 
vaziyet almaları -Sayın Vefa Tanır'ın da buyurduğu gibi- yerinde olacaktır. 

Biz, bu mülahaza ile, Anavatan Partisi Grubu olarak, üzüntülerimizi bildiriyor ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanından, bundan böyle dinleyiciler arasına karışıp ma
sumane tavırlarla buraya gelip dinleyici pozisyonunda bulunup onu sonradan istismar etmek 
isteyenler karşısında gerekli önlemleri almasını hassaten istirham ettiğimizi ifade etmek isti
yor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mustafa Timisi'ye söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Timisi. 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA TİMÎSÎ (İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; biraz önce üzüntü ile yaşadığımız olayı, kabul ve tasvip etmemiz mümkün değildir. 
("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Demokratik parlamenter sistemimiz, bildiğiniz gibi, temsilî sistemi esas almıştır. Benden 
önce konuşan değerli sözcülerin de vurguladıkları gibi, millî irade, milletvekilleriyle bu Yüce 
Kurulda temsil edilir, burada gereği görüşülür. Halk iradesi doğrultusu burada belirlenir. Say
gıdeğer milletvekilleri de, bu sistem gereği, toplumsal, ekonomik ve sosyal sorunlarını, ülkenin 
temel meselelerini burada tartışır, burada çözüme ulaştırırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kutsal, demokratik geleceğimizin yegâne temsil edildiği yer 
ve mercidir. Bu çatıyı, bu kutsal kurumu, böylesi davranışlarla birtakım tartışmalara çekmeye 
elbette hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu tür davranışları ben de SHP Grubu adına, millî iradeye 
saygılı bir siyasî geleneğin temsilcisi olarak kınıyorum ve bu meselelere prim vermek isteyen, 
bu konulan kişisel hesapları için kullanmak isteyen arkadaşlarımın olabileceğini düşünmüyo
rum; ama, o davranışların da hem kendilerine, hem demokratik geleneğe yarardan çok zarar 
getireceğini bildirmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Timisi. 
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II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1, — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
üe 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/752, 1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S Sayıları : 488, 489, 495, 493) (Devam) 

A) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 

2. — 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752) (S. 
Sayısı : 488) 

3 — 1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Aü Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 3/1398) (S Sayısı : 495) 

4. — Katma Bütçeli idareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/753) (S. Sayısı : 489) 

5. — 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Aü Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi üe 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/1399) (S. Saytsı : 493) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 47 nci madde üzerinde, Sayın Hilmi Ziya Postacı söz 
istediler. 

Buyurun, Sayın Postacı. 

HtLMÎ ZİYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sayın grup sözcü
lerinin grupları adına yaptığı konuşmalardan sonra, biraz önceki olaya benim ekleyeceğim hiç
bir söz yok. Ama, Sayın milletvekilleri, eğer yarım saat önce 45 inci madde ile ilgili bazı görüş
leri dile getirirken, toplumun emeği ile geçinen kesimlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
ve özellikle iktidar grubundan bazı taleplerinin var olduğunu, bunun bir an önce yapılabilir 
istekler olduğunu söylediğimde, inanın böylesine tepkilerin giderek yükseldiğini görüp burada 
çözüm bulmamızın mümkün olduğunu düşündüğüm için, dile getirmiştim. Üzerinde konuşu
lan memur maaş katsayısı, yanödeme katsayısı, memur taban maaş katsayısı üzerinde burada 
günlerce tartışsak -657 sayılı yasa bu şekliyle durdukça- bunu çözemeyeceğimizi de bilmekteyim. 

Komisyon çalışmalarında bu konuyu bütün arkadaşlarla enine boyuna tartıştık. Bunu, 
Komisyon üyesi arkadaşlarım biliyor. Komisyon Başkanımız biliyor, Sayın Maliye Bakanımız 
da biliyor. Konu nedir; artık, vakit geçirmeden, lütfen, bu gerçeği görmek sorundayız. 657 sa
yılı Yasa, bugünkü koşullarla işlerliğini kaybetmiştir. Katsayı uygulamasıyla getireceğiniz her 
iyilik, açılan makas en alttaki hatta ortadaki ile en üstteki arasında giderek büyük uçurumlar 
yaratmaktadır. Toplumun, özellikle daha az ücretle geçinmek zorunda kalan memuru, emekli
si bu katsayıya büyük ölçüde bağlıdır. Devlet personeline burada çizeceğimiz çizgiler, toplu
mun diğer çalışan kesimleriyle de yakından ilgili olduğu için -Komisyonda da söyledim ve bu
rada da ısrarla söylüyorum- bu Meclis 657 sayılı Yasayı bu dönemde ve süratle günün koşulla
rına uygun hale getirmek zorundadır, öncelikle, devlet, kendi çalıştırdıklarına, uygun bir üc
ret rejimini ve toplumun diğer kesimleri de bunu örnek alarak her emeği ile geçinene, çalışana, 
onları sıkıntıya düşürmeyecek bir ücret politikasını uygulamak zorundadır. 
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Kıymetli arkadaşlarım, bakınız memur maaş katsayısı var, yan ödeme var, "memur taban 
maaşı" dediğimiz ve ANAP iktidarının iki yıl önce yakacak yardımı yerine getirip, her memu
ra eşit verilen bir uygulaması var. Komisyonda şunu dile getirdim : 1 milyon 300 bin ciarında 
devlet görevlisi, memuru taban maaş politikası ile, 1 000 göstergenin, verilebilir en yüksek kat
sayı ile asgarî bir güvenceye kavuşturulmalıdır. 

Hükümetimiz ve arkadaşlarımız, komisyondaki konuşmalarında "Evet, biz de bu gerçeği 
fark ettik; 355 olan memur taban maaşı katsayısını 480'e çıkararak en yüksek artışı orada yaptık" 
dediler. Evet, bu doğru. 

Sayın milletvekilleri, özellikle iktidar Grubuna seslenmek istiyorum; göreceli olarak me
mur taban maaşındaki artış, belki diğer artışlardan fazla olabilir; 480x1000=480 000; bunun 
yüzde 25'i vergi olarak düşüyor. En alt düzeyde, 4 kişilik bir emekli ailesinin ve toplumun di
ğer kesimlerinde çalışanların, bu, taban maaş esprisi içerisinde bir güvencesini sağlamak zo
rundayız. Bu katsayı 480 yerine 700 olsa idi, 3,2 trilyonluk bir artış getirecekti. 3,2 trilyonun 
yaklaşık dörtte biri vergi olarak tekrar mahsup ediliyor. Büyük bir yük değildir; 2 trilyon civa
rındadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye, büyük bir devlettir. Kaynakları büyüktür. "Devletimizin 
kıt imkânları var" deyip, bugün bulunduğumuz büyüklüğü başka kesimlere verirken, -biraz 
önce söyledim- bir af anlamına gelecek yasayı çıkararak, devlet, büyük bir âlicenaplık göste
rirken, böyle "Kıt kaynaklar içerisinde" lafına katılıp, çalışanlarına daha iyi bir ücret politika
sını bir kenara koyamaz. Geliniz, bu ülkenin kaynaklarının, yeterli, hatta çok büyük olduğu 
gerçeğini kabul edelim; ama, kaynakların, kimden alınıp, kime verileceğini, asıl veri adaletinin 
az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasıyla gerçekleşeceğini bilmek gerekir. 

Biraz önce arkadaşlarım dile getirdiler, tç borçlanma nedeniyle çıkarılan tahvillerin yüzde 
99,9'u bankalar tarafından alınıyor. Bunlarda en azından yüzde 50 faiz tahakkuku var. tç borç
lanmanın yarısı kadar, her sene, bankalara devlet tarafından bir transfer yapılıyor. Bunlar, kendi 
sistemleri içerisinde, en fazla yüzde 12-13 Kurumlar Vergisi vererek, 20 trilyonun Üzerinde vergi 
ödeyerek gelirlerini meşrulaştırıyorlar. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Postacı. 
HtLMt ZtYA POSTACI (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Yalnızca, dar kalıplar içerisinde süreye fazla da itibar etmeyelim. Bazı şeylerin, bu fırsat

tan istifade, Meclisinimizin çatısı altında konuşulmasında sonsuz fayda var. İnanın, bunları 
söylerken, doğduğum günden bugüne kadar bir memur ailesinin çocuğu olmanın bende bırak-' 
tığı derin izleri hatırlıyorum. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Zaman kaybediyoruz. 
HtLMt ZtYA POSTACI (Devamla) — Kaybetmiyorum... Lütfen... 
Eğer, bunları burada tartışamazsak, bu bir iki dakikalık gecikmeyi de zaman kaybı olarak 

kabul edersek sayın milletvekilleri, asıl büyük kayıp oradadır. 
NEVZAT AKSU (Çorum) — Hep aynı lafları söylüyorsun. 
HtLMt ZtYA POSTACI (Devamla) — Ben, hep aynı lafları söylüyorum. Siz bunu iyi ni

yetle anlayıncaya kadar da iyi niyetle söylememi sürdüreceğim. 
BAŞKAN — Sayın Postacı, Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışkan, devamlı ve güçlü bir 

üyesisiniz. Yaklaşık bir ay orada konuştunuz. Aşağı yukarı iki haftadır da burada konuşuyoruz. 
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Bundan önce hepimizin takdirle dinlediğimiz nefis bir konuşmanızı da yine bugün bu vesileyle 
yaptınız ve Sayın Bakandan sonra imkân yaratarak size -siz de bunu biliyorsunuz- yine söz 
hakkı ve imkânı sağladık. Ondan sonrasına da "elinsaf" derler. 

Lütfen, esasa müteallik konuşmanızı, tamamlayınız efendim. 
Buyurun. 

HtLMl ZİYA POSTACI (Devamla) — Aslında, esas söylemek istediklerimin ne olduğu 
arkadaşlar tarafından anlaşılıyor. Yalnız, ben, Yüce Meclisin bu çatısı altında inançlarımı öz
gürce ve özellikle arkadaşlarımı mümkün olan en az rahatsız edici şekilde söylemeye gayret 
ediyorum. Belki süreyi aşmış olabilirim; ama, kullandığımız üç beş dakikalık fazlalık, burada 
geleceğe yönelik yapmak istediklerimizde bir asgarî noktayı bulmak için, oldukça faydalı bir 
süredir. Beni, bütün milletvekili arkadaşlarımın böyle anlamasını bilhassa istiyorum ve Sayın 
Başkan, tanınmış olan bu hakkı suiistimal etmediğimi, etmek niyetinde hiçbir zaman olmadı
ğımı; ama, bu şartlan elbette kullanmanın da bir gün anlaşılabilir faydası olacağına inanıyo
rum. 657 sayılı Yasanın bir an önce değiştirilerek, günün şartlarına uygun hale getirilmesini 
tekrar istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Postacı. 
Maddeyle ilgili bir önerge vardır; okutup işleme koyacağım : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 488 sıra sayılı Yasa Tasarısının 47 nci maddesinin Komisyona iade edi
lerek günün ekonomik koşullarına uygun bir katsayı tespitini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç Vedat Altun 
Tunceli Kars 

Etem Cankurtaran Mehmet Tahir Köse 
tçel Amasya 

Mustafa Timisi 
istanbul 

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

Sayın Başkan, 47 nci madde, Komisyonumuzda en çok müzakere edilen, üzerinde durulan mad
dedir. Bu bakımdan önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Sayın Bakan?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmıyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, Sayın Cankurtaran önerge üzerinde açıklama ya
pacaklar. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Genç, önergede imzası olan sayın üyelerden biri açıklama mı 
yapacak diyorsunuz? Usulümüzde böyle bir imkân yok efendim. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — önergeye Komisyon da, Hükümet de katılmıyor. Bu bir ka
nun müzakere usulüdür. 

BAŞKAN — Hayır efendim, böyle bir imkân yok. 
Bildiğiniz gibi, bütçe müzakerelerinde bu imkân yok efendim; kusura bakmayın. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu, kanun maddesidir. Böyle bir müzakere usulü yok... 
BAŞKAN — Efendim, usulen buna imkânımız yoktur. 

Sayın Genç, şimdi, bir hakkı teslim etmek bizi rahatsız etmez, mutlu eder; ama, böyle 
bir hak yok. Anayasa, riayeti mecburî bir hüküm olarak, mutlak uymamız gereken bir hüküm 
olarak, size bu imkânı tanımamış. Olsa niçin söz vermeyeyim? 

Müzarekeler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(SHP sıralarından "önergeyi oylamadınız" sesleri) 
önergeyi oyladık efendim, farkında değilsiniz; ama, bir daha oylayalım. 
Sayın Genç ve arkadaşlarının önergesine Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum : 

İkramiye ve Diğer ödemeler 

MADDE 48. — a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Tabikine 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 ncü fıkrasında bütçe kanunu ile belirleneceği ifade edi
len ikramiye katsayıyı olarak 1991 yılında devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı 
uygulanır. 

b) S441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 14.7.1970 tarih ve 1310 sa
yılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile devlet tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen edebî ku
rulun tiyatro dışından katılan üyelerine her toplantı için özel kanunlarında değişiklik yapılın
caya kadar (10 000) TL. toplantı ödeneği verilir. 

c) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, 
aynı Kanunun 164 üncü maddesine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapılacak gümrük 
işlemleri ve yük alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilen ve em-
manete alınan ücretlerden en az yarısı 164 üncü madde hükümlerine göre belirlenecek hak sa
hiplerine ödenir. Bu ücretlerden kalan paraların söz konusu Bakanlık (bağlı kuruluşlar dahil) 
personeline ödenmesine veya anılan Kanunun 161 inci maddesinin 4 üncü bendinde belirtilen 
amaçlarla kullanımına yahut kısmen ya da tamamen hazineye irad kaydına ilişkin esasları tes
pite Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

1615 sayılı Kanunun 164 üncü maddesi hükmünden yukarıdaki fıkrada belirtilen işlerde 
görevlendirilen diğer bakanlıklar personeli ile bu işlerde fiilen çalışan saymanlık memurları 
ve diğer memurlar da yararlandırılırlar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce burada, bu 

çatı altında -aslında tasvip etmediğimiz- meydana gelen bir olaydan dolayı, bir milletvekiline 
iki birleşim çıkarma cezası verdiniz; ancak, milletvekili savunma hakkını kullanmak istediği 
halde, maalesef, Başkanlık makamındaki arkadaşımız... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade buyurun... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, vermedi... Burada, her türlü haksızlığın karşı

sındayım. 
BAŞKAN — Zabıtları tetkik ederseniz... (ANAP sıralarından gürültüler) 
KAMER GENÇ (Devamla) — Hayır efendim; arkadaşımız şuraya kadar geldi, "Savun

ma yapacağım" dedi, savunma hakkı verilmedi. Ben, bu Meclisin çatısı altında kaldığım müd
detçe, her haklının yanındayım. Hatalar üzerine hatalar tesis edilemez. 

BAŞKAN — Ama, hakkın suiistimali hakkı yoktur. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, herkesin kendisine göre bir hakkı vardır, o hakkı 

kullandıracaksınız. Yani... 
BAŞKAN — Zabıtları incelerseniz, Başkanlığın sayın üyeye savunma yapıp yapmayacağı

nı, hem kınama cevası vermeden önce, hem ihraç cezası vermeden önce sorduğunu görürsü
nüz. Bu beyanınınızın da, kıymetli zamanınızı harcamaktan başka bir gereği olmadığını takdir 
edersiniz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben, olayın şahidiyim; arkadaşımız savunma yapmak iste
di... (ANAP sıralarından gürültüler) 

İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — Madde üzerinde konuş. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Şimdi sen de... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, bırakın... Allah, Allah... Burada bir milletvekili

ne savunma hakkı vermeden ceza verirseniz, bu çatı altında çalışılamaz ki; yani, o hata yaptıy
sa, bu hatanın üzerine hatayla mı gideceksiniz? İnsanların savunma hakkını kısıtlamak en il
kel bir davranıştır. Bırakın, düşüncelerimizi söyleyelim. Yani, sizi niye rahatsız ediyor anlamı
yorum? Burada yapılan her haksızlığı, herkese karşı açık seçik söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, 48 inci madde üzerindeki değerli görüşlerinizi alahm. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu maddede, özellikle Gümrük Ka

nununun 115 inci maddesiyle getirilen bir fon meselesine değinmek istiyorum. Biliyorsunuz, 
Maliye Bakanlığında çalışan kişiler, Gelir idaresini Geliştirme Fonundan bir ücret almaktadır
lar, bir de, Gümrük Kanununun 164 üncü maddesinde bir fon vardır, buradan ücret alan arka
daşlarımız vardır. Şimdi, 164 üncü maddedeki fondan para alan arkadaşlarımız, özellikle, ba
kanlık merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst seviyedeki arkadaşlarımızdır. Tabiî, bu 
fonda, son körfez krizi nedeniyle epeyce azalmalar meydana geldi. Ancak, son vergi kanunun
da değişiklikler yapıldı. 

Ben şunu istiyorum : Mademki aynı bakanlık içerisinde çalışılıyor; gerek Gelir idaresini 
Geliştirme Fonundan, gerekse diğer fondan ödenen paraların aynı ilkeler çerçevesinde Maliye 
Bakanlığında çalışan insanlara verilmesi gerekir. Üst düzeydeki bürokratlara ayrı bir fondan 
ayrı bir para, alt düzeyde olanlara ayrı bir para verilirse bu, aynı bakanlık içinde huzursuzluk 
meydana getirir. 
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Nitekim, Gelir idaresini Geliştirme Fonundan bir memura verilen para 150 ilâ 200 bin 
lira arasında; ama, yaptığımız araştırmaya göre, bu, Gümrük Kanununun 164 üncü maddesine 
göre yapılan ödeme de 1 milyon 300 bin liradan başlıyor; tabiî geçenlerde de burada sorduk, 
bize söylenmedi; 3 milyon civarına yaklaştığını söylediler. Tabiî, son Körfez krizi nedeniyle güm
rüklere giriş ve çıkışlar azaldığı için bu fonda azalma olabilir. Ama ben, ağustos ayından önce
ki durumu belirtiyorum. Bence, aynı teşkilatta çalışan personele böyle ayırım yapmak haksızlıktır. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Tayin Bedeli 
MADDE 49. — a) Bazı Kamu Personeline Tayın,Bedeli Verilmesi Hakkında 22.6.1978 

tarih ve 2155 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyannca dönecek aylık tayin 
bedeli, günlük er istihkakının bir aylık tutan esas alınarak hesaplanır. Ancak, bu şekilde öde
necek tayin bedelinin aylık tutan (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. Bun
lardan, kazandan iaşelerinin mümkün olmadığı, bağlı bulundukları komutanlık veya kurum 
amirliğince yazılı belge ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Ek Görevlerin Sınırı 
MADDE 50. — 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 inci maddesinin son fıkra

sı kapsamına girenlere asli görevlerinin yanında aynı fıkrada belirtilen görevlerden sadece biri
si verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın Etem Cankurtaran?.. Yok. 
Madde üzerinde başka söz isteyen bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 

ÎKÎNCt BÖLÜM 
İstihdam Esaslan 

Kadroların Kullanımı 

MADDE 51. — a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, bunlara bağlı 
dönersermayeli 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 31.12.1990 tarihi itiba
riyle boş olanlar ile bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanların açıktan atama amacıyla 
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kullanılması Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Başbakanlığın iznine tabidir. An
cak, mecburî hizmetli personel, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslek
ten 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. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine göre istihdam edilen söz
leşmeli personele ait sözleşmeli personel pozisyonlardan, 

3. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmiş işçi kadro ve pozisyonlarından, 

tş 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 nci maddesine göre hükümlü 
çalıştırmakla yükümlü kuruluşlar, bu amaçla, mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının % 3'ünden 
az ve °7o 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. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Sözleşmeli Personel 
MADDE 52. — 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 göre çalıştırdıkları sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretlerini belirten 
cetvelleri ve tip sözleşme örneklerini, 1991 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. 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile ek geçici 16 
ncı maddesi ve özel kanunları uyarınca 1990 malî yılında sözleşme ile çalıştırılanlardan 1991 
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 1990 malî yılında vize edilmiş sözleşmelerine göre, yeni sözleş
meleri esas alınarak gerekli düzeltmeler daha sonra yapılmak üzere, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı vizesi aranmaksızın ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Geçici tşçi Kadroları 
MADDE 53. — 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 1.1.1991 tarihinden itibaren 30 iş 
gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları, ilgili bakanlığın 
onayı alınmak suretiyle 31.1.1991 tarihine kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirilecektir. 

1991 malî yılında, kanunla, uluslararası antlaşmalarla veya 1991 yılı programı ile kurul
ması veya genişletilmesi öngörülen birimler için yapılacak yeni vizeler dışında, 1990 malî yılın
da vize edilmiş miktarları aşacak şekilde vize yapılamaz. 

Vize edilmiş bulunan geçici işçi pozisyonları Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun gö
rüşü ile başka unvanlı geçici işçi pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Birimlera-
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 ödeme yapılamaz. 
Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları 1.1.1991 tarihinden itibaren 30 iş günün

den fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları ile 1990 malî yılı ve 
daha önceki yıllarda alınmış bulunan geçici işçi pozisyonları ilgili bakanlıkları kanalıyla 31.1.1991 
tarihine kadar Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına vize ettirilir. Vize ettirilen cetvellerin 
bir örneği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın 
ödeme yapılamaz. Vize edilen geçici işçi pozisyonları Başbakanlık Devlet Personel Başkanlı
ğınca başka unvanlı geçici işçi pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Kişi Borçlan 
MADDE 54. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî veya mücbir sebeplerle takip 

ve tahsil imkânı kalmayan, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 133 Üncü maddesi uya-
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rınca silinmesi Malt Müşavere Encümeni tarafından uygun görülen kişi borçlarından, tutarı 
20 000 000 liraya kadar olanların kayıtlarından çıkarılmasına Maliye ve Gümrük Bakanı yetki
lidir. Bu miktarı aşan kişi borçlarının terkini Türkiye Büyük Millet Meclisinin 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 2 000 000 lirayı aşanlarının terkin listeleri bütçe uygulama sonuçları 
ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine arz edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Devlet Hesaplarında Yer Verilmeyecek ve Terkin Edilecek Tutarlar 
MADDE 55. — 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 100 liranın altındaki tutarlar 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 raporlanna dayanılarak tespit edilecek kesin farkları terkine yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Akreditif Kredilerin Mahsubu 
MADDE 56. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin (A) 

fıkrasının (d) bendi hükmüne uygun olarak 1991 yılında ve daha önceki yıllarda açtırılan akre
ditif kredilerinin mahsubunu (Gelecek yıllara sari taahhütler hariç) 1991 yılı bitimine kadar 
sonuçlandırmaya ve mahsubu yapılmayanları nakten iade ettirmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Teminatlarla İlgili İşlemler 
MADDE 57. — 1 Mart 1972 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 İçişleri Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
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Diğer maddeyi okutuyorum : 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Payı 
MADDE 58. — 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 

üncü maddesinin (c) bendinde yer alan yüzde 3,5 oranı 1991 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, Sayın Kamer Genç; buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her zaman bu kürsüde 

Türlciye Radyo ve Televizyon Kurumunun bağımsız hareket etmediğini, iktidarın bir borazanı 
olduğunu, özellikle hergün Özal'la programa başlayıp, Özal'la bitirdiğini ifade ettik. Hem bu 
kuruma devlet bütçesinden para veriyoruz, hem de bu kurum, devlet yönetiminde gözetilmesi 
gereken tarafsızlık ilkesine uymuyor... Getirilen maddeyle öyle de bir para veriyoruz ki, "Türkiye 
Radyo • Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununu 4 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan yüz
de 3,5 oranı 1991 yılında yüzde 1 olarak uygulanır. Bakanlar Kurulu bu oranı yüzde 3,5'a ka
dar artırmaya veya yüzde l'e kadar azaltmaya yetkilidir." Bir de Bakanlar Kuruluna yetki veri
yoruz. \ani, ne yapacağız?.. Vermeyelim bu yetkiyi. Bakanlar Kurulu şimdi ne yapacak? Ey 
TRT Genel Müdürü, sen, benim emrinde çalışırsan senin gelirin artırırım, benim emrinde ça
lışmazsan senin gelirini artırmam! Bu olmaz sayın milletvekilleri. 

Bir defa, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını TRT vermiyor. Her ne kadar, 
TRT'den sorumlu Bakan, burada; "Efendim, bu, 2954 sayılı Kanununun 21 inci maddesinden 
kaynaklanan bir durumdur. Orada, radyodan verilir, televizyondan verilmez gibi bir ilke var; 
ama bazen biz, bunu zorlayarak yapıyoruz" demiştir. Sayın Bakan, ben, bu konunun değişti
rilmesi için kanun teklifi verdim, zatı âliniz de karşı çıktınız. Hem verdiğimiz kanun teklifine 
karşı çıkıyorsunuz, hem de geliyorsunuz burada diyorsunuz ki, "Efendim, ne yapalım, kanun 
buna müsait değil." Böyle ikili oynamaya kimsenin hakkı yok. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarının radyo • televizyon tarafından verilmesi kim
seyi küçültmez. (ANAP sıralarından "Veriliyor" sesleri) 

Efendim, ne veriyor, benim konuşmamın bir cümlesini bile vermiyor. Burada milletvekil
leri, olarak çalışıyoruz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmaları konusunda Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu sağlıklı bir yayın yapsa; buraya milletvekillerinin devamı da artar, bu
radaki çalışamaların seviyesi de artar, insanların birbirlerine saygısı da artar. Burada ne söylü
yorsak tutanaklarda kalıyor. Dolayısıyla, hiçbir anlamı olmuyor, bizim de, çalışma şevkimizi 
kırıyor. 

Bir defa, getirilen bu madde ile yüzde 3,5 oranına kadar yükseltme ve yüzde 1 seviyesine 
kadar eksiltme yönünde Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Anayasanın 133 üncü maddesine ay
kırıdır. Çünkü, Anayasanın 133 üncü maddesine göre, TRT bağımsız bir kurumdur. Bağımsız 
bir kurumun yürütmenin emrine girmesi için bir düzenleme yapılabilir mi? Yapılamaz. Bu mad
deyi biz, Anayasa Mahkemesine de götürebiliriz. Çünkü, TRT Kurumunun bağımsızlığı orta
dan kayboluyor. Bağımsızlığın önemli unsurlarından biri de malî bağımsızlıktır. Biliyorsunuz, 
TRT'nin bir siyasî, bir de bağımsızlığı vardır; burada TRT'nin malî bağımsızlığı yok edilmiş. 
Bakanlar Kurulu, diyor ki, ben TRT'nin tutumuna göre hareket edeceğim... Onun üzerine de, 
TRT de, tabiî hükümetin emrine giriyor, muhalefete kulağını tıkıyor, memleketin gerçek olay
larına kulağını tıkıyor; neticede ne oluyor, taraflı yayın yapıyor. O zaman da, Türkiye'de hiç 
kimsenin beğenmediği birtakım olaylar meydana geliyor. 
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Onun için, sizden rica ediyorum, bu maddeyi tamamen ya ortadan kaldıralım veyahut da 
son cümlede Bakanlar Kuruluna verilen yetkiyi kaldıralım. 

Bunu belirtmek için söz aldım, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri 
MADDE 59. — 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 sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 

Yabancı Menşeli Araçların Satışı 

MADDE 60. — a) 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki daire, teşekkül ve müessesele
rin ellerinde bulunan yabancı menşeli taşıtların satışından elde edilecek miktarları genel büt
çeli dairelerde genel bütçeye, katma bütçeli idarelerde ilgili kuruluş bütçesine bir taraftan gelir 
diğer taraftan karşılıklarını yerli üretim taşıt edinmek üzere özel ödenek kaydetmeye ve bu öde
neklerden harcanamayan miktarlarını amacı doğrultusunda kullanılmak üzere devren gelir ve 
ödenek kaydetmeye; 

b) Kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirle
necek makam ve hizmetler için, yukarıda belirtilen işlemlerin gerçekleşmesi beklenmeden yıl
lık yatırım programı ve taşıt kadrosu ile ilgilendirilmeksizin, yerli taşıt edinilmesini sağlamak 
üzere anılan Bakanlığın bütçesinin (930.08.3.307.900) tertibindeki ödenekten kuruluş bütçele
rinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya; 

Gerekli hallerde, yabancı taşıtların satışından elde edilecek gelirleri bir taraftan gelir, di
ğer taraftan yurakıdaki tertibe ödenek kaydetmeye; 

c) 1990 yılındaki satışlardan elde edilen gelirlerin gelir ve ödenek kaydedilmeyen miktar
ları için de yukarıdaki hükümleri uygulamaya; 

Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Kutlama Törenleri Harcamaları 
MADDE 61. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile gelirlerinin yarısından fazlası Hazi

ne yardımlarından meydana gelen kamu kurumları, 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. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 

Konut Alımı ve ftpımı ile İlgili İşlemler 

MADDE 62. — Konut alımı veya yapımı için genel ve katma bütçelerde yer alan ödenek
lerden uygun görülen miktarlar, bu amacı gerçekleştirmek üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınca tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ödenebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi öyukutuyorum : 

Makine, Araç ve Gereçlerin Kullanımı 

MADDE 63. — Genel bütçeli idareler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, 
bütçenin transfer tertibinden yardım alan kamu kuruluşları, özel idareler, kamu iktisadî teşeb
büsleri ile kanunlar veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fonların mülkiyetinde 
veya tasarrufunda olan makine parkı, bilgisayar, araştırma enstitüsü, laboratuvar ile çeşitli araç 
ve gereçlerin atıl kalmasını önlemek üzere, bunların kamu ve özel sektör tarafından bedeli kar
şılığında kullandırılması mümkündür. Genel ve katma bütçeli dairelerde ilgili kuruluş bütçesi
ne gelir veya gerektiğinde gelir ve ödenek yazılmak kaydıyla, elde edilecek gelirler, söz konusu 
değerlerin bakım, onarım ve idamesi ile 2 nci fıkrada öngörülen ödemelerde kullanılabilir. Kay
dedilen ödeneklerden yılı içinde kullanılmayan miktarları ertesi yıla devren gelir ve ödenek kay
detmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Diğer idarelerde ise söz konusu gelirlerle ilgili 
olarak kendi mevzuatlarında yer alan esas ve usullere göre işlem yapılır. 

Kuruluşlar bu gelirlerin azamî 7o 40'ını gelirin elde edilmesine katkıda bulunan personele 
(Sözleşmeli personel ile işçiler hariç) aylık ve ek göstergeleri ile yan ödeme, ödenek ve tazmi
natları tutarının 9« SO'sini geçmemek üzere dağıtabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
esas ve usuller ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanır ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının uy
gun görüşü üzerine yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 

Yurt Dışı Seyahatleri 

MADDE 64. — Genel ve katma bütçeli idarelerle diğer kamu kurum ve kuruluşları perso
nelince yurt dışına yapılacak seyahatlerde kendi bütçelerindeki ödeneklerden harcama yapa
bilmesi için azamî ölçüde millî havayollarına ait uçakların (Sermayesinin en az % Sl'i Türki
ye'de mukim gerçek veya tüzelkişilere ait olan) kullanılması zorunludur. Bu konudaki esas ve 
usulleri tespite Maliye ve Gümrük Bakanı ile Ulaştırma Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum : 
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Vatanî Hizmet Tertibi ile İlgili Aylık Göstergeler 
MADDE 65. — Vatanî Hizmet Tertibinden bağlanmış aylıkları 15.6.1978 tarihli ve 2150 

sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 28.4.1982 tarihli ve 2665 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 
değişik (b) fıkrasına göre ödenenlerin gösterge rakamları kendileri için 1 500, dul eşleri için 
1 150, diğer yakınları için 850 olarak uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde ile ilgili bir önerge vardır; okutup işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulumuzda görüşülmekte olan 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında yer alan 

65 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hamdi özsoy Hüseyin Aydın Arvasi 
Afyon % Van 

Ali Babaoğlu tsmail Şengün 
Nevşehir Denizli 

Mustafa Parlak Ülkü Güney 
Rize Gümüşhane 

"MADDE 65. — Vatanî Hizmet Tertibinden bağlanmış aylıkların gösterge rakamları, ken
dileri için 1 500, dul eşleri için 1 150, diğer yakınları için 850 olarak uygulanır. 

Gerekçe : 
Madde metninde zikredilen "15.6.1978 Tarihli ve 2150 Sayılı Sayılı Vatanî Hizmet Terti

binden Aylık Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi Hakkında Kanun", daha sonra "28.5.1986 
Tarihli ve 3292 Sayılı Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun" olarak 
değiştirilmiş ve bu Kanunun 4 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olduğundan bu dü
zeltmeye lüzum hâsıl olmuştur. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, ka

tılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önergedeki değişik haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer 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, 
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(3) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 
Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna pay verilmesine ilişkin, 

Hükümleri, 1991 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 uygulamr. 

c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 60 inci maddesinin 6 ncı 
bendinin a/l fıkrasında yer alan ikramiye oranları 1991 malî yılında sırasıyla (Yüzde on) ve 
(Yüzde 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 1991 yılında da devam olunur. 

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 1991 yılında uygulanmaz. Bunun yerine söz 
konusu madde uyarınca 1991 yılında ayrılacak payların belediyelere dağıtımı, belediyelerin nü-
fusları, kalkınmışlık dereceleri, malî kaynakları ve turistik durumları göz önünde bulunduru
larak İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık ve İskân bakanlıklarınca birlikte tespit edile
cek ve Başbakanlıkça uygun görülecek esas ve usuller çerçevesinde yapılır. 

f) 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 % 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. 

g) 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. 

h) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 5 inci maddesinin 3 üncü paragrafı (Büyü
kelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askerî temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar 
dışındaki personelden, kendilerine yurt dışında gerek kamu kurum ve kuruluşunun mülkiye
tinde bulunan, gerek kiralanan konutların tahsis edilmesi halinde, ilgili memurun emsal katsa
yılarına göre belirlenen yurt dışı net aylığının % 25'ini geçmemek üzere, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca tespit edilen tutarlar kadar kira bedeli alınır. Kira bedeli alınan konutların mef
ruşat, elektrik, su, gaz, telefon, garaj ve genel giderleri de ilgili personelce ayrıca karşılanır.) 
şeklinde uygulanır. 

ı) (1) 12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 24.6.1938 tarih ve 3488 sayılı Kanu
nun 6 ncı ve 1.5.1930 tarih ve 1601 sayılı Kanunla değişik 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı Kanunun 
5 inci maddesi; 
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(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 söz konusu kuruluşlara geri ödenmesi dolayısıyla düzenlenecek kâğıtlar için 1.7.1964 ta
rih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu; 

(4) 2.1.1964 tarih ve 195 sayılı Basın - İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 42 ve 43 
üncü maddeleri (özel kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumları ile bunların ayrı Kanunun 
29 uncu maddesinin (b) bendi kapsamı dışında kalan iştirakleri hakkında); 

(5) 9.5.198S 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 İhale Kanununun 71 inci maddesi, (İhtiyaçların 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 

inci maddesinin (i) bendi ve son paragrafı; 
(10) 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile aynı Kanu

nunun 3 üncü maddesi, 
(11) Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadî 

teşebbüslerine yapılacak "İktisadî Transferler ve Yardımlar Hakkında" 8.6.1959 tarihli ve 7338 
sayılı Kanun hükümleri, 

1991 malî yılında uygulanmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Kamer G*nç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, bu maddenin, özel

likle bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden il özel idarelerine ve belediyelere verilecek paylarla 
ilgili getirilen yeni değişiklikleri üzerinde söz aldım. 

(d) fıkrasında "Belediyelere ve il Özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilat topla
mı 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 1991 yılında da devam olunur." diyor. 1986 ile 1991 arasında 5 yıl geç
ti. Müsaade buyurun da bu nispetleri biraz artırın. 

ANAP sözcüleri çıkıp burada rakamları okuyorlar; rakamların doğruluk derecesini de pek 
bilemem. Bugün konuşan arkadaşımız, "Biz, belediyelere 4 trilyon civarında yardım yaptık" 
dedi. Efemdim, tabiî bunlar bütçeden, belirli vergi gelirlerinden ayrılan paylar; ama o paylar 
belediyelere gitmedi ki, bu paralar sizin geçmiş yıllarda yaptığınız borçlanmalara gitti; kesildi, 
belediyelerin eline geçmedi. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 1986'daki, miktar değil, nispet. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, anladım, nispet; ama bu nispeti biraz artıralım. 

"Biz yerel yönetimlere değer veriyoruz" diyoruz; yerel yönetimlerin genel bütçe içinden ala
cakları payları nispet itibariyle artıralım; ben de "Nispet" dedim. Yani, bu nispati biraz artıra-
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lım. Siz diyorsunuz ki, "Biz belediyelere, özel idarelere değer veriyoruz." Ama, birkaç küçük 
ile de belediye sizde olduğu için, buna cesaret edemiyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, (e) fıkrasında deniyor ki "2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere 
ve ti özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun "Pay
ların hesaplanması ve dağıtımı" başlıklı değişik 1 inci maddesinin dağıtıma ilişkin esasları 1991 
yılında uygulanmaz." Niçin uygulamıyorsunuz. Mademki böyle bir ilke kararı var, bunu uygu
layalım. Dağıtım, İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık ve tskân bakanlıklarınca bildikte 
tespit edilecek ve Başbakanlıkça uygun görülecek esas ve usuller çerçevesinde yapılacakmış... 

Değerli milletvekilleri, belirli işlemler yapılırken, belirli genel ilkeler tespit edilmediği za
man, olay keyfiliğe döner. Keyfîliğe dönen her olayda da tartışmalar başlar. Siz veya Hükü
met, eğer hakikaten bu tartışmalardan kendinizi korumak istiyorsanız, bu konularda bir genel 
ilke koyalım. 

Geçmişte gördük; bir bakanlığa gidiyorsunuz, belediyeye yardım edecek. Oradan bir kâ
ğıt alıyor, falanca belediyeye, o gün gönlünden ne kopuyorsa veriyor....Bu olmaz ki... Devlet 
parasını harcıyoruz; kimseye kendi cebimizdeki para bağışlamıyoruz. Bunların genel ilkesi ko
nulur; nüfussa, nüfusu alalım, kalkınmışlık ya da kalkınmamıştık ise onu alalım... Bugün, be
lediyelerin ekonomik sıkıntısının temel nedeni, zamanınızda -26 Mart seçimlerinden önce- ge
leceğe yönelik yapılan aşırı borçlanmalardan kaynaklanıyor. 

Sayın milletvekilleri, aslında, bugün, belediyeler sağlıklı çalışıyor; ama, daha aradan bir 
yıl geçmedi, siz belediyeleri kötülemeye başladınız. Belediyecilik hiçmetinin oturtulabilmesi için 
en, azından iki yıl geçmesi lazım; iki yılda, gelecek kadronun oturması lazım. Bu, bakkal dük
kânı değil ki... Kaldı ki, siz, borca batmış bir bakkal dükkânını altı ay da düzeltemezsiniz. 
Hurdahaş hale getirilmiş, borca batık hale getirilmiş; kadrosuyla, şusuyla busuyla batık duru
ma getirilmiş belediyeleri, yeni yönetimin üç beş ay içinde veya bir yıl içinde kurtarması zor 
bir olay. Devletin belirli kuralları vardır, belirli kanunları, yönetmelikleri vardır; bunları uygu
lamak lazım. Onun için, belediyelerin gerçekten başarılı olup olmadıklarını anlayabilmek için, 
seçilmelerinden itibaren üçüncü yılın sonuca doğru yaptıkları işlerin değerlendirilmesi gerekir. 
Belediyelerin bugün içinde bulundukları bazı menfi görüntülerin temelinde, geçmişte bu yöne
timlerde yaratılan sakatlıklar ve yaratılan tahribatlar yer almaktadır. 

Bu itibarla, ben, bu maddede getirilen ve Hükümete çok geniş takdir hakkı veren yetkinin 
yerinde olmadığını, bu yetkinin keyfî ve siyasî çıkarlar uğruna kullanılacağının bugünden belli 
olduğunu kabul ediyorum. Artık, iktidar partisinin milletvekillerinden birini bulan belediye 
başkanları para alacak, bulamayanlar ne yapacak; onlar da gitsin sürünsün denilecek... Bu
gün, birçok belediye, memur ve hizmetlilerinin maaşını ödeyememektedir. 

Biraz önce burada konuşan ANAP sözcüsü dedi ki : "Belediyelere de verdiğiniz ücret, 
kamu ücret dengesini bozdu." Yani, siz belediyelerin kendi imkânlarını kullanarak, çalıştırdık
ları işçiye -onları sağlıklı bir yaşam düzeyine kavuşturmak için- verdikleri ücretten niye bu ka
dar şikâyetçi oluyorsunuz? Böyle yaptıkları için belediyeleri tebrik etmelisiniz; "Bu Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti, gerçekten, kendi programlarında, kendi ilkelerinde belirtildiği gibi, çalı
şanlara değer verir; bu partinin belediyeleri de kendi ideoloji ve felsefeleri doğrultusunda işlem 
yapmaktadır" demelisiniz. Biz size diyor muyuz ki, holdinglere niye bu kadar kıymet veriyor
sunuz?.. Sizin politikanız o. Biz, bunları tenkit ediyoruz ve bu nedenle devleti iflasa götürdü
ğünüzü de söylüyoruz; ama, bu bizim temel hakkımız. 
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SHP'li belediyelerce çalışanlara verilen hakları yermeye hakkınız olmadığını belirtmek is
tiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 67. — Bu Kanun 1.1.1991 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 68. — Bu Kanunun; 
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 Sayıştay Birinci Başkanı, 
d) Diğer hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı, 
Yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının bütün maddeleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Bilindiği gibi, kanun tasarısının tümü açık oylamaya tabidir; bu oylama, yarın yapılacak 

son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 
3. — 1989 Mali Yüı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yüı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 3/1398) (S. Sayısı : 495) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, 1989 Malî Yılı Genel Bütçe Kesinhesap Kanun Tasarısının 1 inci mad
desini tekrar okutup, oylarınıza sunacağım : 

1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçenin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden 
(14 337 931 032 919) lirası cari, 
( 1 437 113 847 407) lirası yatırım, 
(21 526 464 281 177) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
b) özel kanunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden, 
( 64 507 599 017) lirası cari, 
(277 092 881 387) lirası yatırım, 
(107 126 102 792) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
harcaması olmak üzere toplam (37 750 235 744 699) lira gider yapılmıştır. 

(1) 495 S. Sayılı Basmayazı 10.12.1990 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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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 (30 209 733 073 149) lira olarak gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteye Sayın Üye?.. Yok. 
2 nci maddeye bağlı cetvelin bölümlerini okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

B — CETVELİ 

Gelir Bütçe tahmini Yılı tahsilatı 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

1 Vergi Gelirleri 25 870 000 000 000 25 550 319 856 866 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 \fergi Dışı Normal Gelirler 2 616 276 000 000 2 438 332 321 625 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Fonlar 2 270 000 000 000 1 772 354 311 462 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 30 756 276 000 000 29 761 006 489 953 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Özel Kanun Gelirleri - 448 726 583 196 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 30 756 276 000 000 30 209 733 073 149 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etin/yenler... 
Kabul edilmiştir. 

NAZIM GELİRLER - 7 313 144 496 265 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN —- 2 nci maddeyi, ekli cetvdiyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Nazım Gider ve Gelir 
MADDE 3. — Toplam (7 313 144 496265) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar 

gider yapılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Di^er maddeyi okutuyorum : 
Denge 
MADDE 4. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 

(7 540 502 671 550) liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Tamamlayıcı ödenek 
MADDE 5. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (1 204 866 490 355) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Devredilen ödenek 
MADDE 6. — 1989 malî yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 

(488 845 754 025) liralık özel ödenek, ertesi yılda ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
tptal Edilen ödenek 
MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı yılı içinde kullanılan ve 

devredilenler dışında kalan (1 598 458 681 106) liralık ödenek iptal edilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Devlet Borçları 
MADDE 8. — Bağlı Devlet Borçları uygulama sonuçları Kesinhesap cetvellerinde ayrıntı

sı gösterildiği üzere 31.12.1989 tarihi itibariyle; 

— 610 — 



T&M.M. B:57 23.12.1990 0 : 2 

a) (35 896 S91 000 000) lirası orta ve uzun vadeli, (6 076 116 000 000) lirası kısa vadeli 
olmak üzere toplam (41 972 707 000 000) lira iç borç, 

b) (52 081 276 S18 000) lirası Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlara ait, (13 779 İSS 960 
000) lirası da Hazine Garantili olmak üzere toplam (63 860 432 478 000) lira dış borç mevcuttur. 
- BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Tasarının bütün maddeleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Tasan, açık oylamaya tabidir; yarınki birleşimde yapılacak son konuşmalardan sonra oy

lanacaktır. 
4. — Katma Bütçeli İdareler 1991 Malt Yık Bütçe Kanunu, Tasarısı ve Han ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/753) (S. Sayısı : 489) (1) 

BAŞKAN — Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 1 inci mad
desini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım. 

Maddeyi okutuyorum: 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1991 MALI YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 
BtRtNCt KISIM 
Genel Hükümler 

ödenekler, öz Gelirler, Hazine Yardımı 
MADDE 1. — a) Katma Bütçeli idarelerin 1991 yılında yapacakları hizmetler için (16 

800 028 000 000) lira ödenek verilmiştir. 
b) Katma bütçeli idarelerin 1991 yılı gelirleri (770 000 000 000) lirası öz gelir, (12 836 

637 000 000) lirası Hazine Yardımı, (3 193 391 000 000) lirası Yükseksekögretim kurumlarının 
cari hizmet giderlerine yapılacak Devlet katkısı olmak üzere toplam (16 800 028 000 000) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

(1) 489 S. Sayılı Basmayazt 10.12.1990 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi, daha evvel kabul edilen çetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bağlı Cetveller 
MADDE 2. — Katma Bütçeli idarelerin, 
1. ödenek dağılımı (A) işaretli, 
2. Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli, 
3. özel hükümlerine göre 1991 yılında tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunacak gelir 

çeşitlerinin dayandığı nükümler, 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 sayı üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

tKtNCt KISIM 
idarelere ilişkin özel Hükümler 

Tarım Reformu Uygulaması ile ilgili 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 sayı üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
özel ödeneklere ilişkin işlemler 
MADDE 4. — a) Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su işleri Genel Müdürlükleri; 

Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar hariç diğer kamu kurum ve kuruşları ile gerçek ve tüzelki
şilerden vaki olacak hizmet taleplerini kendi imkânları nispetinde, yapılacak anlaşmalar esas
ları dahilinde ve bedeli mukabilinde yerine getirmeye yetkilidirler. Bu amaçla yatırılacak para
lar, bir taraftan adı geçen kuruluşlar bütçelerinin (B) işaretli cetveline gelir, diğer taraftan (A) 
işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca öde
nek kaydolunur. Ayrıca, 11.2.1950 tarih ve 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Kanunla değişik 
20 nci maddesi gereğince, geçişi ücretli olan, yol, köprü ve tünellerden elde edilen her çeşit 
gelirleri de aynı mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım onarım ve işletmesinde kul
lanılmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bir taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü büt
çesinin (B) işaretli cetvelinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde 
açılacak ilgili tertibe ödenek kaydolunur. 
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Bu özd tertiplerdeki ödeneklerden önceki yılda harcanmayan kısımları cari yıl bütçesine 
devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

İşin gerektirdiği hallerde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin 
ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcama yapılabilir. 

Yapılan harcama tutarı kadar ödeneği, özel tertipten, önceden harcama yapılan tertibe 
aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

b) Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun ge
reğince yürütülen içme suyu tesisleri ile ilgili olarak kendi usullerine göre borçlandırılan bedel
ler taksitlerinin ilgili belediyelerce süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler, 2.2.1981 
tarih ve 2380 sayılı Kanun uyarınca belediydere ayrılan paylardan İller Bankasınca kesilerek 
Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğüne ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden Bayındırlık ve tskfin Bakanlığı Bütçesine 

yapılacak Aktarmalar 
MADDE 5. — 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 Gend Müdürlüğü bütçesinin 
(A) işaretli cetvelinde yer alan projelerin Gençlik ve Spor Genel müdürlüğünce 21.5.1986 tarih 
ve 3289 sayılı Kanun hükümleri uarınca yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığına aynı amaçla aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 
Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısımlar, projenin ikmali için müteakip yıl bütçe
sine devredilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eclenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlanacak Gdirler 
MADDE 6. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli cetvelin "Futbol Mü

sabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Elde Edilecek Gelir" tertibinde kayıtlı kaynaktan sağ
lanacak gdir fazlalarını sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük onarım
larında kutlanılmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gdir, 
diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve 
ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 
MADDE 7. — 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-
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nan gelirlerden oluşan "Ücret Gelirleri" tertibinde kayıtlı kaynaktan sağlanacak gelir fazlala
rını "1991 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve izlenmesine Dair karar" hüküm
lerine göre, 1991 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 sayın üye?.. Yok. 
Madde ile ilgili bir önerge vardır; okutup işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1991 Malî Yılı Katma Bütçe Kanunu Tasarısının Telsiz Genel Müdür
lüğü Bütçesi ile tlgili İşlemler başlıklı 7 nci maddesine, 3293 sayılı Kanunla Genel Müdürlüğe 
verilen millî monitoring faaliyet ve hizmetlerinin yürütülmesi" ifadesinden sonra gelmek üze
re, aşağıdaki hükmün ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Parlak İsmail Şengün 
Rize Denizli 

Ali Sami Akkaş Hüseyin Aydın Arvasi 
Balıkesir Van 

Mustafa Nazikoğlu Ülkü Güney 
Rize Gümüşhane 

BAŞKAN — Sayın ismail Şengün Komisyon üyesi olduğu için, yerine, Ali Sami Akkaş 
imzalamıştır. 

"Genel Müdürlük merkez teşkilatı binası alım ve inşaatı ile" 
Gerekçe : Bu madde değişikliği, Telsiz Genel Müdürlüğünün "Ücret Gelirleri" tertibine 

kayıtlı kaynaktan sağlanan gelir fazlalarının, Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı binası alım ve 
inşaatında da kullanılmasına imkân vermek için teklif edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Katılıyor Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeye, Komisyon ve Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önergedeki değişik haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Diğer maddeyi okutuyorum : 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi tle tlgili İşlemler 
MADDE 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesinin " B " işaretli cetve

linde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını "1991 Yılı Programının Uygulanması, Ko
ordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre 1991 yılında yatırım programına 
alınacak projeleri gerçekleştirmek üzere anılan Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel ge
lir, 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 sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Yükseköğretim Kurumları ile tlgili Hükümler 
MADDE 9. — Yükseköğretim kurumları bütçelerinin "420 - Öğrencilerin Beslenme, Kül

türel, Sportif ve Diğer Sosyal Faaliyetleri" tertibinde yer alan ödenekler, bu amaçla kullanıl
mak üzere üniversite adına millî bankalardan birinde açılacak hesaba yatırılır. 

Bu hesabın sarfı, muhasebesi ve denetimi döner sermaye mevzuatına göre yürütülür. 
Yükseköğretim kurumları bütçelerinin (B) işaretli cetvellerinde yer alan "Yükseköğretim 

Kurumlarının Cari Hizmet Maliyetlerine öğrenci Katkısı" ile "Öğrenci Sosyal Tesis ve Faali
yetlerinden Elde Edilen Gelirler" kesimlerinde kayıtlı kaynaklardan sağlanan gelir fazlalarını, 
yıl sonunda yükseköğretim kurumları bütçelerine bir yandan gelir, diğer yandan (A) işaretli 
cetvellerinde yer alan "420 - öğrencilerin Beslenme, Kültürel, Sportif ve Diğer Sosyal 
Faaliyetleri" tertibine ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Bu ödenekle
rin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen «ayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile tlgili işlemler 
MADDE 10. — Vakıflar Genel müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde yıl içinde mey

dana gelebilecek gelir fazlalarını bu Genel Müdürlüğün cari hizmetlerinde ve "1991 Yık 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 diğir ödemelerinde kullanılmak üzere, bir yandan özel gelir, diğer 
yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer Maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanununun Uygulanması 
MADDE 11. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Genel Bütçe Kanunu 

hükümleri katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. •, 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 12. — Bu Kanun 1.1.1991 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 13. — Bu Kanunun; 
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve ve Sosyal Hizmet

ler 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 İşleri 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 İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanları, 

g) Telsiz Genel Müdürlüğü ile ilgili Hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Ulaştırma Ba
kanları, 

Yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Tasarının bütün maddeleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Tasarı açık oylamaya tabidir. Yarınki birleşimde, son konuşmaları müteakip açık oylama 

yapılacaktır. 

5. — 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Kalma Bütçeli idareler Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/1399) (S. Sayısı : 493) (J) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi de 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin-
hesap Kanunu Tasarısının 1 inci maddesini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım. 

(1) 493 S. Sayılı Basmayazı 10.12.1990 tarihli 44 ümü Birleşim 'Hunnağına eklidir. 
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FETHt ÇELÎKBAŞ (Burdur) — 1 inci madde üzerinde söz istiyorum efendim... 
BAŞKAN — Hayhay efendim. 
Maddeyi okutuyorum : 

1989 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 
(2 202 717 814 487) lirası cari, 
(3 378 155 880 375) lirası yatırım, 
(312 439 393 814) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
b) özel Kanunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden 
(1 802 891 453) lirası cari, 
(778 666 037 756) lirası yatırım olmak üzere toplam 
(6 673 782 017 885) liralık gider yapılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde, Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çelikbaş; buyurun efendim. 
FETHt ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Siyasal Bilgiler Fakül

tesinde, memleketine dönünce, Berlin'de belediye reisliği yapan Profesör Ernost Reuten'in mem
leketimizde mahallî idareler maliyesini okuturken üzerinde durduğu bir konu vardı, onu hiç 
unutmuyorum. "Memleketinizde daha çok bütçe üzerinde müzakereler cereyan ediyor; fakat 
asıl mühim olan bütçenin tatbikatı üzerinde hiç durulmuyor" demişti. Gerçekten, bütçe ra
kamları, hükümete verilen yetkiyi ihtiva ediyor. Mühim olan, tatbikatın kendisidir. Muayyen 
bir hizmet için, muayyen miktarda para veriyoruz, acaba o hizmet ne ölçüde ifa edilmiş, para 
kullanılmış mı, bunların üzerinde durmuyoruz. 

Takip ediyorum, Sayıştay, yıllardan beri, bazı mütalaalar serdetmiştir, şimdi onu okuya
cağım. Biliyorsunuz, Sayıştay, Meclis adına murakabe ediyor. "1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye Kanunun 118 inci maddesi hükmü delaletiyle aynı Kanunun 103 üncü maddesi hükmü uya
rınca düzenlenmesi gereken gider izahnamelerinin, özellikle program bütçe sisteminin uygu
lanmasına geçildiği 1973 yılından başlayarak, bütçe gerekçelerindeki şekil ve esaslara mütena
zır ve ayrıntılı olarak hizmetin önemini, gelişimini ve hedeflerini; hedeflere ulaşılıp ulaşılmadı
ğını, ulaşılmamaşsa, bunun nedenlerini ve ödeneklerin kullanımını gösterecek biçimde hazır
lanması gerektiği halde..." dairelerin bir kısmı buna riayet etmiyor. Şimdi, Maliye Bakanından 
veya Komisyondan öğrenmek istiyorum : Sayıştayın, bizim adımıza yaptığı murakabelerde, or
taya attığı konuların tatbikatı ile kim meşgul olacaktır? Evvela, Maliye Bakanlığı, dairelere, 
bu konuda gerekli tatbikatın yapılması talimatını verecektir. Maliyeden geldi, dikkate alınmı
yor. O zaman, Plan ve Bütçe Komisyonu bizim adımıza bunun üzerinde duracaktır. Bu, yıllar
dan beri devam ediyor arkadaşlar. 

Bu itibarla, çok rica ediyorum ki, bilhassa, Maliye Bakanlığından ve Komisyondan rica 
ediyorum; badema bizim adımıza bütçenin tatbikatını murakabe eden Sayıştayın mütalaaları
na önem verilsin ve kesinhesap kanunları önümüze bu şekilde gelsin. Bunu temenni ediyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
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1 inci maddeyi daha evvel kabul edilen cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum : 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Katma Bütçeli idarelerin 1989 Malî Yılı Gelirleri (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (340 989 617 474) lirası öz gelir, (817 907 816 261) lirası özel kanun gelirleri ve 
(5 385 665 648 330) lirası da hazine yardımı olmak üzere toplam (6 544 563 082 065) lira olarak 
gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELÎ 

Gelir Bütçe tahmini Yılı tahsilatı 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

1 

2 

3 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel Kanun Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 040 000 000 

184 200 000 000 

4 893 844 000 

21 767 345 275 

284 765 912 797 

5 420 122 007 732 

817 907 816 261 

GENEL TOPLAM 5 081084 000 000 6 544 563 082 065 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, (B) cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

Diğer maddeyi okutuyorum : 

Denge 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 
(129 218 935 820) lira gider fazlası meydana gelmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
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Diğer maddeyi okutuyorum : 
Tamamlayıcı ödenek 
MADDE 4. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (85 150 721 554) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 

i 

Ertesi Yıla Devreden ödenek 
MADDE 5. — 1989 yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen (95 

535 834 101) liralık özel ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
İptal Edilen ödenek 
MADDE 6. — 1989 yılı ödeneği (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (7 208 785 549 358) 

lira olup, bu tutardan yılı içinde harcanamayan (524 618 418 926) liralık ödenek iptal edilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum . 
Yürütme 
MADDE 8 . — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, böylece, tasarının bütün maddeleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Tasarı açık oylamaya tabidir; açık oylaması, yarınki birleşimde son konuşmaları mütea

kip yapılacaktır. 
Bugünkü program tamamlanmış bulunmaktadır. 
Bütçenin tümü Üzerinde son konuşmaları ve bütçe kanunu tasarılarıyla kesinhesap kanu

nu tasarılarının açık oylamalarını yapmak için, 24,12.1990 Pazartesi saat 10.00'da toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.54 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

x 1. — 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752) 
(S. Sayısı: 488) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

x 2. — 1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 3/1398) (S. Sayısı: 495) 
(Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

x 4. — 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Katma Bütçe
li İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/1399) 
(S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


