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Avrupa'nın İnşası" konulu toplantıya TBMM'yi temsilen üç üyenin katılması
na ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/364) 408 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİ 405 

1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında 
çalışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) , 405 

2. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan Dep
reminde yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını 
tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 406:408 

C) BAŞKANLIK DİVANI KARARI " 408 

1. — 21.3.1992 tarihli 57 nci Birleşimde görüşmesi yapılan Kültür Bakanlı
ğı bütçesinin bölümlerine geçilmesine dair oylamanın, 1992 bütçesinin oylan
masını müteakip oylanması gereken 1990 malî yılı kesinhesabının oylamasının 
yapılmamış olması nedeniyle ve oylamaya yapılan itirazın oylama üzerinde ya
ratacağı kuşkuyu ortadan kaldırmak için, tekrarlanmasına ve aynı Bakanlığın 
1990 malî yılı kesinhesabının da oylamasının yapılmasına ilişkin Başkanlık Di
vanı kararı 408:426 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 426 

1. — Kültür Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 426 

2. —Kültür Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 428 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE, KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 429,452 

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe 
Kanunu Tasarıları ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) 
(S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) 429,452 

A) GELİR BÜTÇESİ ' 429,452 
2. — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/325) (S. Sayısı : 25) \ 429,452 

3. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait-
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkere
si ile 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı : 48) • ' 429,452 

4. — Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) ; 429,452 

5. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 
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Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. Sayısı : 46) 429:451:519 

6. — Efta Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/360) (S. Sayısı : 56) 519,523:527 

7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanveküi Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanveküi tçel Milletvekili 
Aydın Güven Gürkan'ın; 22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (2/267) (S. Sayısı : 57) 520:522,52 

- 8:532 

VI. — ÖNERİLER 451 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 451 
1. — EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 56) ile, 22.4.1983 Tarih 
ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
nin (S. Sayısı: 57) görüşülme gün ve sürelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 451 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarına, 31.3.1992 
tarihinden itibaren 10 gün ara verilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 452 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak dört oturum yaptı. 
istanbul Milletvekili Melike Tugay Haşefe*nin, (6/186) numaralı sözlü sorusunu geri aldı-, 

gına ilişkin önergesi okundu, sözlü sorunun geri verildiği açıklandı. 
(10/1) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 

süresinin 25.3.1992 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1990 Malî Yılı Genel ve Katma BUtçeli İdareler ve Kuruşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/325, 1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) görüşmelerine devam 
olunarak; 

İçişleri Bakanlığı, u , 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığij 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 
1992 malî yılı bütçeleri ile 1990 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 
24.3.1992 Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 00.02'de son verildi. 

Yûmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 
Halil Çvlhaoğlu 

İzmir 
Kâtip Üye 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Kâtip Üye 
I$ûay Saygın 

İzmir 
Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
24 . 3 . 1992 Salı 

Rapor 
1. — Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı: 54) (Dağıtma tarihi: 233.1992) 
(GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan işçile

rin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/44) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.1992) 

2. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde yıkılan 
kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/45) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 inci Birleşimini açıyorum. 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu tasarılarıyla 1990 Malî Yılı Kesinhesap Ka

nunu tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 
Ancak, görüşmelere geçmeden önce, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır; oku

tacağım. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
J. — Finlandiya'ya gidecek olan Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'inı dönüşüne kadar, Dışişleri Ba

kanlığına, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü 'nün vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/362) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) İzleme Toplantısına katılmak üzere, 23 

Mart 1992 tarihinde Finlandiya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklif üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Fransa'ya gidecek olan Tarım ve Köy işleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin dönüşüne kadar, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna ilişkin Cumlmrbaşkanlığı tezkeresi (3/363) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Tarım Komitesi Bakanlar Toplantısına ka

tılmak üzere, 25 Mart 1992 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Nec
mettin Cevheri'nin dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Çevre Bakanı B. Doğan
can Akyürek'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — istanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan işçilerin sağlı
ğı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergeleri vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Taşkömürü Üretiminde ülkemizin tek önemli üretim merkezi olan Zonguldak İlimizde, Türk

iye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Kozlu üretim bölgesi ocaklarında 3 Mart 1992 
günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen metan gazı (grizu) patlaması sonucu 115 işçimizin 
ölü olarak ocaklardan çıkarıldığı, 147 işçimizin ise yeraltında mahsur kaldığı ve hayatlarından 
tamamen ümit kesildiği, böylece, 262 işçimizin şehit oldukları, çok sayıda işçimizin ise, ağır 
şekilde yaralandıkları, üretim bölgesinin büyük tahribata uğradığı yüksek malumlarınızdır. 

, Bu elîm kaza sonucu yüzlerce aile başsız, kadınlarımız dul, çocuklarımız bir anda yetim 
kalmışlardır. Kozlu bölgesinde ise, üretim nerdeyse tamamen durmuştur. 

Kazanın yarattığı maddî tahribat onarılsa bile manevî tahribatın onarılması mümkün de
ğildir. 

özet ve ayrıntılı gerekçeleri önergemize ilişik olarak sunulan nedenlerle, öncelikle bu elîm 
kazanın vuku bulduğu Kozlu üretim bölgesinde ve Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğüne ait Armutçuk, Üzülmez, Karadon, Amasra üretim merkezleri bölgelerinde: 

1. 1475 sayılı tş Kanunu'nun 74 üncü maddesine göre düzenlenmiş bulunan 84/8428 sayı
lı ve 13.08.1984 tarihli, Maden ve Taşocakları ile Açık İşletmelerde Alınacak İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Tedbirleri Hakkındaki Tüzüğün özellikle "a) Koruyucu malzeme, b) Havalandırma, 
c) Grizu tahlikesi olan ocaklar, ç) Yangınlar, d) Elektrik şebekesi plan ve kullanımı, e) Tehlike 
ve kazanın bildirilmesi, f) İlk yardım, kurtarma ye güvenlik teşkilâtı, g) Denetimler, h) Eğitim, 
ı) Kömür tozları ve toz patlamalarına karşı önlemler" tanımlı bölüm başlıklarında yer alan 
bağlayıcı hükümler çerçevesinde; meslekî teknik ve üretim-yönetim organizasyonu, malzeme 
ve teçhizat, yönlerinden gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı, eksiklik ve aksaklıklar ile beşerî 
unsur etkilerinin bulunup bulunmadığı, 

2. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek meslekî, teknik ve üretim-
yönetim organizasyonu, malzeme ve teçhizat konularındaki eksiklik ve ihtiyaçların tespiti ile 
ilave tedbir ve önerilerin neler olabileceği. 

Konularında bir inceleme ve araştırma yapılması bakımından Anayasanın 98 inci TBMM 
İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddelerine göre Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Emin Kul Mustafa Kalemli 
İstanbul Kütahya 

Hasan Korkmazcan Yılmaz Hocaoğlu 
Denizli Adana 

Gürhan Çelebican Yusuf Pamuk 
İstanbul İstanbul 
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Cengiz Bulut İsmail Sancak 
İzmir İstanbul 

Işılay Saygın , Yaşar Eryılmaz 
İzmir Ağrı 

Hüsamettin örüç Halit Dumankaya 
Bursa İstanbul 

Ülkü Güney Elaattin Elmas 
Bayburt , İstanbul 

Ziyaeddin Selçuk Maruflu Nevşat özer 
İstanbul Muğla 

Yücel Seçkiner Ahmet Kabil 
Ankara Rize 

Mümin Gençoğlu Recep Ercüment Könukman 
Bursa İstanbul 

Faruk Saydam Sadi Pehlivanoğlu 
Manisa Ordu 

Eyüp Aşık Hasan Çakır 
Trabzon Antalya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 
2, — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde yıkılan kamuya 

ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığım tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/45) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Erzincan depreminde yıkılan ve çoğu kamuya ait betonarme binaların projelerinin şart
namelere, inşaatların da projelere uygun yapılıp yapılmadığının ve varsa sorumluların tespiti 
konusunda Anayasanın 98 inci maddesi ile TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri 
gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Bahattin Elçi Şevket Kazan 
Bayburt Kocaeli 

Ahmet Derin Lütfü Esengün 
Kütahya Erzurum 

İsmail Coşar Ahmet Arıkan 
Çankırı Sivas 

Ömer Ekinci Şaban Bayrak 
Ankara % . . Kayseri 

Salih Kapusuz Kemalettin Göktaş 
Kayseri Trabzon 

Hüseyin Erdal Hüsamettin Korkutata 
Yozgat " Bingöl 
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Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Ahmet Fevzi Inceöz 
Tokat 

Zeki Ünal 
Karaman 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

GEREKÇE 
13 Mart 1992 günü Erzincan ve bazı illerimizde meydana gelen ve hepimizi yasa boğan 

depremdeki can kaybı ve mal hasarı önemli ölçüdedir. 
Aynı İlimizde 26.12.1939'da meydana gelen depremde de 38 131 kişinin hayatını yitirmiş 

olduğu hatırlardadır. 
Ülkede can ve mal güvenliğini sağlamak, devletin başta gelen görevlerindendir. Devlet bu 

görevlerini yerine getirirken gereken her türlü tedbiri almak zorundadır. 
Deprem felaketinden, insanımızın can ve malının korunması için alınan tedbirlerin yeter

sizliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
özellikle kamu kuruluşlarına ait çok katlı betonarme binaların yıkılmış olduğu gözlen

miştir. (Sağlık Meslek Lisesi, SSK Hastanesi, Hâkim ve Savcı Lojmanları, Emniyet Sarayı) 
Bu inşaatların sağlıksız yapıldığı konusu, kamuoyunda büyük rahatsızlıklara neden ol

muştur. 
Basına yansıyan eleştiriler, iddialar önemli boyutlardadır. Bunlardan bir kısmını özetliyoruz. 
a) Şartnameye uyulmadan inşaat yapılmıştır. 
b) İnşaat ihalelerinde kayırmalar olmuştur. İhale alabilmek için %30-35 fiat kıran müte

ahhidin, iyi bina yapabilmesi mümkün değildir. Yüksek katlı bina yapılacaksa, daha dayanıklı 
teknoloji kullanılmalıydı, 

c) Binalar, depreme uygun yapılsaydı, bu kadar can ve mal kaybı olmazdı, 
d) Çok katlı betonarme binaların yıkılması, projelendirme, detaylandırma ve uygulama

da hata olduğunu gösterir. Projelendirmede deprem etkisi hesaba katılmamış, ya da yeterli çi
mento ve demir kullanılmamış; ayrıca, kiriş ve kolon birleşimlerinde demir bağlantıları iyi ya
pılmamış olabilir. 

Bu durum karşısında; 
1. — Yıkılan kamuya ait betonarme binaların projelerinin şartnameye uygun olup olma

dığının, 
2. Yapılan inşaatların projelere uygun olup olmadığının, 
3. Sorumluların, tesbiti amacıyla hem kamoyunu, hem de TBMM'ni bu konuda bilgilen

dirmek, .aydınlatmak amacıyla bu Meclis araştırmasını istemek zorunda kaldık. 
Böylece kamuoyumuz ve basınımız ferahlatılacak, depremle ilgili spekülasyonlar da son 

bulacaktır, kanaatindeyiz. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hakkındaki ön 

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. — Avrupa Konseyi Asamblesi, Belçika Temsilciler Meclisi ve Belçika Senatosunun himayelerin

de Brüksel'de düzenlenecek "Ulusal Parlamentolar ve Avrupa'nın inşası" konulu toplantıya TBMM'yi 
ternsilen üç üyenin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/364) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi, Belçika Temsilciler Meclisi ve Belçika Senatosu

nun himayelerinde Brüksel'de 26-27 Mayıs 1992 tarihlerinde düzenlenecek "Ulusal Parlamen
tolar ve Avrupanın inşası" konulu toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisini ternsilen 3 kişi
lik bir Parlamento Heyetimiz davet edilmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkileri
nin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun 
tasviplerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının bir kararı vardır; okutup, oylarınıza 

sunacağım: 

C) BAŞKANLIK DİVANI KARARI 
1. — 21.3.1992 tarihli 57 nci Birleşimde görüşmesi yapılan Kültür Bakanlığı bütçesinin bölümle

rine geçilmesine dair oylamanın, 1992 bütçesinin oylanmasını müteakip oylanması gereken 1990 malî yılı 
kesinlıesabının oylamasının yapılmamış olması nedeniyle ve oylamaya yapılan itirazın oylama üzerinde 
yaratacağı kuşkuyu ortadan kaldırmak için, tekrarlanmasına ve aynı Bakanlığın 1990 malî yılı kesinlıe
sabının da oylamasının yapılmasına ilişkin Başkanlık Divanı kararı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 23 Mart 1992 Pazartesi günü saat 13.05'te 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk Başkanlığında, Başkanvekilleri; 
Yılmaz Hocaoğlu, Yasin Hatipoğlu, Fehmi Işıklar, E. Yıldırım Avcı, Kâtip Üyeler; Lütfü Esen-
gün, Kadir Ramazan Coşkun, Halil Çulhaoğlu, Işılay Saygın, Halil İbrahim Artvinli, Ali Gü
naydın, Cengiz Üretmen, tdare amirleri; Salih Sümer, Burhan Kara ve Nafiz Kurt'un katılma

cıyla toplandı. 
Gündeme geçilerek; 
1. — Genel Kurul'un 21.3.1992 tarihli 57 nci Birleşiminde Kültür Bakanlığı Bütçesinin bö

lümlerine geçilmesine dair oylamaya, İçtüzüğün 13 üncü maddesine göre DYP ve SHP Grup 
Başkanvekilleri tarafından yapılan 22.3.1992 tarih ve 1/121 sayılı müşterek itirazın incelenmesi 
suretiyle yapılan görüşmeler sonucunda; '•• -
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"Konuya ilişkin tutanaklara göre, oturum Başkanlık Divanınca yapılan açık bir usulsüz
lük görülmemekle birlikte; 1992 bütçe oylamasını müteakip oylanması gereken 1990 malî yılı 
kesinhesabının oylamasının yapılmamış olması nedeniyle ve oylamaya yapılan itirazın oylama 
üzerinde yaratacağı kuşkuyu da ortadan kaldırmak için, İçtüzüğün 13 üncü maddesi uyarınca, 
Kültür Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesi oylamasının tekrarlanmasına ve aynı Bakanlığın 1990 
malî yılı kesinhesabının da oylamasının yapılmasına, 

Başkan Hüsamettin Cindoruk (Çekinser), 
Başkanvekilleri: Yılmaz Hocaoğlu, Yasin Hatiboğlu; 
Kâtip Üyeler: Lütfü Esengün, Kadir Ramazan Coşkun, Işılay Saygın; 
İdare Amiri: Burhan Kara (Red) 
Başkanvekilleri: Fehmi Işıklar, E. Yıldırım Avcı; 
Kâtip Üyeler: Halil Çulhaoğlu, H. İbrahim Artvinli, Ali Günaydın, Cengiz Üretmen; 
İdare Amirleri: Salih Sümer, Nafiz Kurt (Kabul) oylarıyla karar verildi. 

Hüsamettin Cindoruk 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

(Karara muhalifim) 

E. Yıldırım Avcı 
Başkanvekili 

Lütfü Esengün 
Kâtip Üye 

(Karara muhalifim) 

Halil Çulhaoğlu 
Kâtip Üye 

H. İbrahim Artvinli 
Kâtip Üye 

Cengiz Üretmen 
Kâtip Üye 

Buhran Kara 
İdare Amiri 

(Karara muhalifim) 

Başkan 
Yasin Hatiboğlu 

Başkanvekili 
(Karara muhalifim, 

Muhalefet şerhim eklidir, Genel Kurulda 
okunmasını arz ederim) 

Fehmi Işıklar 
Başkanveki 

Kadir Ramazan Coşkun 
Kâtip Üye 

(Karara muhalifim, muhalefet şerhim 
ektedir.) 

Işılay Saygın 
Kâtip Üye 

(Karara muhalifim) 
Ali Günaydın 

Kâtip Üye 
Salih Sümer 
İdare Amiri 
Nafiz Kurt 
İdare Amiri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Konu: 23 Mart 1992 tarih ve 17 sayılı Başkanlık Divanı Kararına karşı muhalefet şerhim 
hakkında. 

Olay: Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşimi tarafımdan yönetilmiştir. Bu Bir
leşimin Üçüncü Oturumuna Divan Üyesi olarak Sayın Cengiz Üretmen ile Sayın Lütfü Esen
gün iştirak etmişlerdir. 
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57 nci Birleşimin Üçüncü Oturumuna dair tutanaklar tetkik edildiği zaman açıkça görü
lecektir ki, tüm müzakereler usulüne uygun yürütülmüş; usulüne uygun oylanmış, bu oylama 
neticesinde de Kültür Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususu red
dedilmiştir. 

Usul ve yasalara uygun bu işleme rağmen, iktidar kanatlarına mensup grup başkanvekil-
lerinden üç sayın üye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına müracaatla: Usul ve yasalara 
aykırı davranıldığı iddiasıyla, bu usulsüzlüğün düzeltilmesini, bu hususta Başkanlık Divanın
ca karar ittihazını istemişlerdir. 

İtirazlarını şu dört hususa hasretmişlerdir: 

1. "Genel Kuruldaki gürültüler sebebiyle usulsüzlük itirazlarımızı, oturumu yöneten Baş
kana ulaştıramadık; itirazlarımız tutanaklara da geçmedi. Oturumu yöneten Başkanın "De
ğerli milletvekilleri... Değerli milletvekilleri, rica ediyorum..." şeklindeki ifadeleri de bu duru
mu teyit etmektedir." 

2. "Oturumu yöneten Başkan, itiraza yer vermeyecek şekilde oturumu aceleci bir tavırla 
kapatmıştır..." 

i • • 

3. "Oturumu yöneten Başkan, Kültür Bakanlığının 1992 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısını 
oyladığı halde, aynı bakanlığın 1990 yılı Kesinhesap Kanun Tasarısını oylamamak suretiyle Ana
yasanın 164/2 nci maddesini ihlal etmiştir." 

4. Oylama esnasında, "Toplanma yetersayısıyla, karar yetersayısı olmadığı halde oylama
yı geçerli saymıştır..." 

Değerli milletvekilleri, Sayın Genel Kurulun, salim bir karara varabilmesini sağlamak, her 
bîr üyenin, hem yasal, hem de vicdanî borcudur. Bu borcu hakkıyla eda ise, yaptıkları yeminin 
kefaleti altındadır. 

itirazlara ve Başkanlık Divanının bahse konu kararına karşı muhalefetimi bu anlayış içe
risinde arz etmek istiyorum. 

Muhalefet şerhim de, "usulsüzlük" iddiasında bulunan zevatın, itiraz sıralamasına göre 
olacaktır. 

1. Usulsüzlük iddiasında bulunan sayın üyeler, itirazlarını Başkana ulaştıramadıklarını kabul 
ve itiraf etmektedirler. Başkana ulaşmamış bir itirazın, ne keşfi mümkündür; ne de işleme ko
nulması. Tele-patik yöntemle tespiti de mümkün değildir. (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Başkana ulaşamamış bir itiraz olsaydı, stenograflara, ses kayıt cihazlarına mut
laka ulaşırdı. Çok gerilerdeki bir itiraz ise basın mensuplarına ulaşırdı. Ses dalgalarına karşı 
ne Başkanlık kürsüsünün korunmuşluğu vardır; ne de Başkanın, ses dalgalarını durdurma gücü... 

Hele bir de, en edep dışı beyanların, en alt perde fısıltıların bile tutanaklara eksiksiz geçti
ği bilinirken; itirazların ulaştırılamamış olduğu iddiasının samimiyetten nasibi olamaz. 

"Değerli milletvekilleri... Değerli milletvekilleri... Rica ediyorum..." şeklindeki sözleri
mi, "Lâ takrabussalâte..." mantığıyla ikiye bölerek almış olmaları da haksızlıktır. Çünkü, ben, 
bu sözleri, bütçeyi reddettiren grupların tezahüratlarını önlemek için kullandım. Zabıtlar tet
kik edildiği zaman görülecektir ki, muterizlerin sığındıkları ikazlarımın devamında şöyle de
mekteyim: "İradenizi oylarınızla izhar buyurdunuz. Netice böyle tecelli etti..." Bu tavrımla, 
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muhalefetin nümayişini, iktidarın da 265 üyelik çoğunluğuna rağmen bütçesine sahip çıkama
mışından kaynaklanacak üzüntüsünü önlemek istemiştim. Başardığıma da inanmaktayım. 

2. "itiraza yer vermeyecek şekilde, oturumu aceleci bir tavırla kapatma..." iddiası da sa
mimiyetten uzaktır. 

Politize edilmemiş, basit siyasî hesaplar uğruna tüm yasaları ve yasal uygulamaları derke
nar etmeyen en dürüst delil, galiba tutanaklardır. Bu tutanaklar incelendiği zaman görülecek
tir ki: Hiçbir acelecilik yoktur. En son konuşmacı, konuşmasını saat 21.06'da ikmal etmiş; bir
leşim ise 21.15'te kapatılmıştır. Bu arada Sayın Bakana bir tek soru sorulmuş, Sayın Bakan 
da soruyu kısa bir cümle ile tamamlamıştır. Bunun dışında kalan süre oylamada kullanılmıştır. 

, Arkası arkasına üç kere oylamaya çağrı ziline basılmış; yine zabıtların incelenmesinden 
anlaşılacağı gibi: "Şimdi, Kültür Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi 
hususunu oylarınıza sunacağım..." ifadesiyle oylamaya geçileceği hususunda Sayın Genel Ku
rul uyarılmıştır. Arkasından da: "Kültür Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine 
geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum..." diyerek oylama yapılmıştır. 

"Kabul edenler?..." sorusunu takiben, iki Divan üyesi arkadaşımla birlikte, birden-
doksandokuza kadar, üyeler birer birer sayılmış, daha sonra da "Kabul etmeyenler?..." soru
sundan sonra birden-yüzyirmibeşe kadar ret oyları yine birer birer sayılmıştır. Yani 224 sayın 
üye birer birer ve büyük bir dikkatle sayılırken, çok uzun bir zaman dilimi kullanılmıştır. 

Daha sonra, tezahürata karşı ikazlar yapılmış; ardından da ertesi günün programı ifade 
edilerek, birleşim kapatılmıştır. 

Bütün bu işlemler için geçen süreyi, aceleci tavır olarak nitelendirebilmek cidden düşün
dürücüdür. 

1989 yılında da bir bütçe reddi olayı yaşanmış, çok kısa olan sürede kırk türlü itiraz serde-
dilmiş ve zabıtlar o itirazlarla dolmuştur. Bizim uygulamamızda da gerçekten itiraz olsaydı, 
evvela zabıtlar yansıtırdı. Saniyen, görevi, İçtüzüğün 17 nci maddesine göre: "Seçimlerin dü
zen ve dürüstlük içerisinde geçmesini denetlemek..." olan, sayın Divan Üyesi, Başkanlığı uya
rırdı. Böyle bir uyarıda bulunmadığı halde, Başkanlık Divanı toplantısında "usulsüzlüğün 
varlığı" istikametinde oy kullanan bir değerli arkadaşımızın bu tavrını ya görev ihmali olarak 
ya da samimiyetten uzak olarak değerlendirmek mecburiyetindeyiz. 

3. "Kültür Bakanlığı kesinhesabının oylanmamış olması..." itirazı da yerinde değildir. 
Anayasanın 164 üncü maddesi, bütçenin ve kesinhesabın birlikte müzakere edileceğini ve 

birlikte karara bağlanacağını âmir bulunmaktadır. Doğrudur. Ancak, bütün yıllar uygulaması 
tetkik edilmekle görülecektir ki: önce bütçenin bölümlerine geçilmesi, ardından bölümlerinin 
oylaması yapılır; sonra kesinhesaba geçilir. Bütçenin bölümlerinin oylamasına geçilmesine izin 
vermemiş Genel Kurulu, kesinhesabın oylamasına davet etmek, en azından hem uygulamalara 
aykırıdır, hem de Genel Kurulun yüksek iradesine saygısızlık olur. 

Muterizlerin ve Başkanlık Divanı kararının mantığından hareket etsek, olacak şudur: 
İki ihtimal vardır: 
a) Kesinhesabın bölümlerine geçilmesinde reddedilecektir. O takdirde neticede bir deği

şiklik olmayacaktır; Yüce Meclisin abesle iştigali ise muhaldir. O halde, usulsüzlük yoktur. 
b) Kesinhesabın bölümlerine geçilmesi kabul edilecektir. Bu takdirde, bütçesi reddedilmiş, 
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ancak, kesinhesabı kabul edilmiş bir bakanlık gelecek karşımıza. Bütçesiz bakanlık olmayaca
ğına göre ve meşru, yani yasal yöntemlerle bir bütçe getirilecek karşımıza. 

Evvelce müzakeresi ve oylaması yapılmış ve kabul edilmiş bakanlık kesinhesabının yeni
den müzakeresi ve oylaması mümkün olmayacağına göre, demek ki sadece bakanlık bütçesi 
tek başına getirilecektir. Halbuki, muterizlerin iddia ettiği, Divanın da kararına mesnet yaptığı 
Anayasanın 164 üncü maddesi, asıl o zaman ihlal edilmiş olacaktır. 

Biz yasal uygulamamızla Anayasanın ihlalini önlemiş olduk. Başka bir ifade ile: Getirile
cek yeni bir bütçe ile kesinhesabın birlikte müzakeresine ve karara bağlanmasına imkân hazır
lamış olduk. Bu uygulama, usulsüz olmayıp, yasaca, Anayasaya uygun bir uygulamadır. Aksi
ne kararlar, hem uygulamalara aykırıdır, hem de Anayasanın 164/2 nci maddesine... 

4. "Toplanma ve karar yetersayısı..." itirazları da yerinde değildir. 

Anayasanın 96 ncı maddesi, toplanma yetersayısını 150, karar yetersayısının ise 114 ola
rak belirlemiştir. 

itiraza konu oylama esnasında, biri iktidar kanadından, biri muhalefet kanadından iki 
sayın Divan Üyesiyle birlikte saydığımız, sayılarında ittifak ettiğimiz rakamlar şöyledir: 99 Ka
bul; 125 ret. Bu iki sayının yekûnu ise 224'tür. Şimdi, bu kadar açık ve tereddütsüz sayıya rağ
men, "toplantı yetersayısı" ve "karar yetersayısı "nın olmadığından söz etmek, gerçeklere uy
gun değildir. Rakamlar ortadadır. Her ilci sayın Divan Üyesi rakamların böyle olduğunu Baş
kanlık Divanı toplantısında açıkça beyan etmişler, Divandaki zabıtlara da dercedilmiştir. 

Oturumu yöneten Başkan ve iktidar kanadıyla, muhalefet kanadına mensup iki sayın Di
van Üyesi, oylama esnasında 224 sayın üyenin mevcudiyetinde, kabul oylarının 99, ret oyları
nın ise 125 olduğunda ittifak etmiş ye bunu da zabıtlara geçirerek ifade etmişlerse, yasalara 
saygılı hiçbir kimse "toplanma yetersayısının", "karar yetersayısının" olmadığını ileri süre
mez. Ta ki, grup taassubundan kurtulamamış bulunsun.., 

Sayın milletvekilleri, devlet ya da herhangi bir devlet birimi, bütçesiz kalamaz. Elbette 
bir bütçe gelecek ve gelmelidir de. Ancak, bunun yolu, yasaları ve uygulamaları altüst etmek 
olmamalıdır. Aylardır suhuletle ve tarafsızlıkla Meclisi yönetmiş bir arkadaşınızın "usulsüz
lük ve kanunsuzlukla" suçlanması hiç olmamalıdır. Muhatap, hangi arkadaşımız olursa ol
sun, böyle bir tavır, onları da grup taassubuna zorlar. Bu ise, Başkanların tarafsızlığını ve ha
kemlik niteliğini zedeler. Buna rağmen, tarafsızlığımızı sürdürmekte azimli olduğumuzu ifade 
etmeyi gerekli görüyorum. 

Sayın Meclis Başkanımız Hüsamettin Cindoruk'un TRT'ye yaptığı açıklamaya göre, sağ
lıklı çözüm yolu vardır. Başkanın beyanı şöyledir: "Düşünceme göre en sağlıklı yol, devlet hiz
metlerinin aksamaması için, bütçe görüşmelerinin çarşamba günü tamamlanmasından sonra, 
perşembe günkü birleşimde, Kültür Bakanlığı bütçesi için yeni bir kanun tasarısı getirilerek, 
yasalaştırılmasıdır. En sağlıklı yol bu görünüyor." 

Bir Sayın Başkanın, bu kadar ciddî bir konuda ceffel kalem beyanda bulunmuş olması 
düşünülemez. Mutlaka konunun teknisyenlerinden gerekli bilgileri aldıktan ve hukuk nosyo
nunu da kullandıktan sonra böyle bir beyanda bulunmuştur. Bize göre de sağlıklı yol budur. 
Sayın Başkanın, Divan kararında çekinser kalması da göstermektedir ki, yasalara ve uygula
malara ters, yönetimde bulunanları suçlayıcı bir karara lehte oy vermeyi hukuk anlayışına sığ-
dıramamıştır. Neden aleyhte oy kullanmadığının tartışılması ise bize düşmez. 
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1988 uygulamasında Sayın Hikmet Çetin'in ve Sayın Turan Bayazıt'ın birbirlerini teyit eden 
konuşmalarından bir pasaj almakta fayda mülahaza etmekteyim: 

"M. Turan Bayazıt Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Turizm Bakanlığının bütçesinin 
kabul edilmemiş olmasından hepimiz üzgünüz; ama, hatayı düzeltmenin yolları, İçtüzük hü
kümlerini zorlamak değildir. Hatayı düzeltmenin başka yolları vardır. 192 kişilik ekseriyet, bir 
an Meclisi terk etmiştir. Bir sorumluluk bilincinin tezahürü ortadan kalkmıştır. Daha sonra 
muhalefetin oylarıyla bütçe reddedilmiştir. Bunun tamir yollarını birlikte arar buluruz. İçtü
züğü zorlamamak lazımdır." 

Bu sözlere aynıyla katılmamak mümkün değildir. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlık Divanında söz alan bir sayın üye şöyle demektedir: "O 

gün oturumu yöneten Başkana yönelik ciddî bir suçlama yoktur... Yani, ben arkadaşıma inanı
yorum, Sayın Hatiboğlu'na inanıyorum. Niyeti belli..." buyuruyorlar hem, hem de "usulsüz
lük cezası" istikametinde oy kullanıyorlar. Buna adaleten ceza değil, belki siyaseten ceza denir. 

Divana iştirak edip, usulsüzlüğün varlığı istikametinde oy kullanan ve hem de "hemen 
oylayalım..." diye istical gösteren bir üye, usulsüzlüğün olduğu iddia olunan oturuma iştirak 
etmediğini, kendisi beyan etmektedir. Yine usulsüzlüğün varlığı istikametinde oy kullanan bir 
başka üye de, mezkûr oturumda hazır bulunmadığını ifade etmiştir; Divan zaptında mevcuttur. 

Şimdi düşünmek gerekmez mi ki: İki Divan üyesi, usulsüz uygulamanın yapıldığı iddia 
olunan oturuma katılmadıklarını açıkça ifade etmektedirler; yani usulsüzlük var mıdır, yok 
mudur görmemişler; ama, usulsüzlüğün varlığı istikametinde oy kullanmışlardır. Bu iki üye
nin hiç olmazsa çekinser kalmaları gerekmez miydi?.. Bence, bu iki üye olayı görmemiştir, oy
ları geçersiz sayılmalıdır. 

Maalesef Divan kararı bu hava içerisinde alınmıştır. Zannedilmiştir ki, ekseriyet ne karar 
verirse, o karar hakka uygun olur, doğru olur ve mesela: 2 rakamının 3'ten daha büyük oldu
ğuna ekseriyetle karar verilmişse, 2 rakamı 3'ten büyük olacaktır. 

Divandaki ekseriyet, tapu gibi tutanaklara rağmen, hukuka aykırı bir karar vermiştir. 
Hiçbir adil mahkeme, şahadeti de, iddiayı da, tapuya tercih edemez. Şimdi hüküm Yüce 

Heyetimizindir. 
Saygılarımla arz ederim. 

23 Mart 1992 
Yasin Hatiboğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili 

(ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, okunmuş bulunan Sayın Hatiboğlu'-

nun muhalefet şerhine aynen katılıdığımı arz ediyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Diğer muhalefet şerhini okutuyorum: 
Muhalefet Şerhi 

Kültür Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü ve benim de Divan üyesi olarak görev yaptığım 
21.3.1992 günlü Birleşimde, bütçenin müzakere ve oylamasında Anayasa ve İçtüzük hükümle
rine aykırı hiçbir uygulama olmamıştır, bu durum zabıtlarla sabittir. 
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1990 yılı kesinhesap kanun tasarısının ise müstakilen müzakere ve oylanması mümkün de
ğildir. Anayasanın 164 üncü maddesine göre kesinhesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanun 
tasarısı ile beraber görüşülür ve karara bağlanır. Bütçe kanununun maddelerine geçilmesi red
dedildiğine göre, artık "beraber karara bağlanması" gereken kesinhesap kanununun oylanma
sı imkânı ortadan kalkmıştır, Kaldı ki, kesinhesabın oylanmamış olması, bütçe kanununun mad
delerine geçilmesinin reddine dair oylamayı geçersiz kılamaz. ) 

Bu hale rağmen, Divan çoğunluğu tarafından alınan karar, Hükümeti sıkıntıdan kurtar
mak, rahatlatmak için alınmış, hukukî ve fiilî dayanaktan yoksun bir karardır. Bu kararla Baş
kanlık Divanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesinin üzerine çıkmış ve Genel Kurulda 
alınmış Anayasa ve İçtüzüğe uygun bir karar, parti menfaatlerine heba edilmiştir. Bu sebepler
le Divan ekseriyeti tarafından alınan karara muhalifim. 

Lütfü Esengün 
Başkanlık Divanı Üyesi 

(Erzurum) 
(ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Diğer muhalefet şerhini okutuyorum: 

Muhalefet Şerhi 
Toplantıda görüşülen konunun hiçbir hukukî dayanağı bulunmamaktadır. Böyle bir ko

nunun Başkanlık Divanında ele alınması bile gerekli değildir. Bu sebeple karara muhalifim. 
Kadir Ramazan Coşkun 

Kâtip Üye 
. (İstanbul) 

(ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi, Başkanlık Divanı kararı hakkında İçtüzüğün 64 üncü maddesine gö
re iki aleyhte, iki lehte sayın milletvekiline söz vereceğim. 

Aleyhte söz alanlar: Sayın Hasan Korkmazcan ve Sayın Şevket Kazan. 
Konuşma süresi 10 dakikadır. 
Buyurun Sayın Korkmazcan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, Baş

kanlık Divanı kararı üzerinde bir usul görüşmesi açılması yanlıştır; konuşmamın başlangıcın
da bunu ifade etmek istiyorum. 

İçtüzüğün 13 Üncü maddesine göre, eğer görüşmeler esnasında, oylama sırasında bir usul
süzlük yapıldığı anlaşılsaydı, o konuda açılacak müzakereler, usul müzakeresiyle sonuçlandırı
labilirdi. Halbuki, İçtüzüğün 13 üncü maddesinde, bu iddia edilen usulsüzlüğün görüşmeler
den sonra meydana çıkması halinde, nasıl bir usul uygulanacağı yazılı değildir. Böyle hallerde, 
İçtüzüğümüzün başka bir maddesine göre işlem yapılması gerekir ki, o madde de 73 üncü mad
dedir. 73 üncü maddede "Tüzükte başkaca bir hüküm yoksa, her konuda, her siyasî parti gru
bunun, grupları adına ve iki üyenin kendileri adına birer defa konuşma haklan vardır" şeklin
de bir hüküm bulunmaktadır. 

Şu anda önümüze gelen Başkanlık Divanı kararı dolayısıyla yapılması gereken görüşmele
rin 73 üncü maddeye göre yürütülmesi icap eder ve her grubun burada söz hakkı bulunmakta
dır, öncelikle bunu Sayın Başkana hatırlatıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Başkanlık Divanı kararı neredn çıkmıştır?.. Ne olmuştur ki, Başka
lık Divanı toplanıp, Yüce Meclisin, Kültür Bakanlığı bütçesi hakkında aldığı ret kararını orta
dan kaldırma sonucu doğuracak bir yola girmiştir?.. 

Biliyorsunuz, Kültür Bakanlığı bütçesi, hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde, Yüce 
Meclisin oylarıyla reddedilmiştir. Yani Kültür Bakanı, bir anlamda, siyasî geleneklere göre, Yüce 
Meclisin iradesiyle ıskat edilmiştir. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Bu ıskatı geçersiz hale getirmek için, Hükümet ve iktidar grupları çok büyük bir yanlışlı
ğa düşmektedirler. Büyük bir yolsuzluğu, Meclis iradesini ortadan kaldıracak yosuzluğu orta
ya çıkarabilmenin teşebbüsü içindedirler. Bu teşebbüs, hukuku, Anayasayı, İçtüzüğü rafa kal
dıran bir yolsuzluktur. Eğer bu karar, bugün, Yüce Meclisin Kültür Bakanlığı bütçesi münase
betiyle verdiği karar, hakikaten ortadan kaldırılırsa, 19'uncu dönemde değil, bundan önceki 
dönemlerde de Meclis iradesine karşı işlenmiş en büyük hata bugün işlenecektir. 

VAHDET SİNAN YERLlKAYA (Tunceli) — O senin görüşün. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin, geçtiği

miz haftalarda gece yarılarına kadar, yolsuzlukları, sahtekârlıkları affetmek için bulundurdu
ğu çoğunluğunu... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sahtekâr sizsiniz! 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — ...bu Meclis çatısı altında, Kültür Bakanlığı büt

çesi münasebetiyle bulunduramamasının sorumluluğu, Yüce Meclisin iradesini ortadan kal
dırmak şeklinde, Meclis tarafından paylaşılamaz, (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Şunu birbirinden ayıralım değerli arkadaşlarım; 1978*de ve 1988'de burada iki defa bütçe 
reddedilmiştir/Bu bütçe retleri de, aynı usullerle Meclis Genel Kuruluna getirilmiştir. Şimdi, 
o uygulamalara dayanılarak, İçtüzüğün açık hükümleri, Anayasanın hükümleri ortadan kal
dırılmak isteniyor; ama, o hadiselerle, Kültür Bakanlığı bütçesinin reddi hadisesi aynı mıdır? 
Onu, geçmiş tutanaklara göz atan her arkadaşımız görebilecektir. 

Geçmiş tutanaklarda, 1978 olayında burada net bir oylamanın yapılmadığı ortaya çıkmış
tır. Bu sebeple Meclis, bütçenin reddini, tekrar düzeltme cihetine gitmiştir. 

1988 olayında da tartışmalı bir oylama vardır. Meclis Başkanı oylama yapmakta tereddü-
te düşmüş, Mecliste 15 arkadaşımız ayağa kalkarak çoğunluk bulunmadığını iddia etmiş; bir 
kısım arkadaşlarımız da, karar yetersayısı bulunmadığını iddia etmişlerdir. 

Daha sonra toplanan Meclis Başkanlık Divanı, bu iddiaları dikkate alarak ve bu iddiaları 
ciddiye alarak, meseleyi tekrar Genel Kurula getirmiştir. 

Peki, 21 Mart 1992 tarihinde yaptığımız oylamada böyle bir tereddüt var mıdır? Bu tered-
dütün olduğunu iddia eden haysiyet sahibi tek milletvekili var mı, şu Meclis çatısı altında? 
(ANAP ve RP sıralarından alkışlar; DYP ve SHP sıralarından "haysiyetsiz sensin" sesleri, gü
rültüler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sen haysiyetsizsin! Sözlerine dikkat et. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Soruyorum: Geçen gün Sayın Hatiboğlu'nun yap

tığı oylamanın usulsüz olduğunu iddia eden, haysiyet sahibi tek milletvekili var mı?.. Var mı?.. 
Varsa, çıksın efendim... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
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MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Var, var evet... Kürsü önüne kadar gelip itiraz edilmiştir. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sadece soru yöneltiyorum... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Saygısız insan, terbiyesiz adam, sende haysiyet var mı?.. 

BAŞKAN — Sayın hatip, karşılıklı konuşmayın... 
Buyurun efendim siz de oturun. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Tamam. Sizin haysiyetinizi öğrenmiş olduk, te

şekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Terbiyesiz adam, düzgün konuş. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada Meclis Başkanlık 

Divanının, önünüze gelen bir kararı var; önce onu okuyun. Bakın, bu karar ne diyor: "Konu
ya ilişkin tutanaklara göre, oturum Başkanlık Divanınca yapılan açık bir usulsüzlük görülme
mekle birlikte, 1992 bütçe oylamasını müteakip oylanması gereken 1990 malî yılı kesinhesabı..." 

Oylamada usulsüzlük olmadığını, Başkanlık Divanının kendisi de kabul etmiştir. 
Kim iddia edebilir aksini, kim iddia edebilir?.. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Kamer Genç itiraz etti. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim, siz de oturun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Mademki, oylamanın usulsüz olmadığını Mec

lis Başkanlık Divanı da kabul ediyor, buraya, hangi sebeple, Yüce Meclisin iradesini geri aldır
mak için karar getiriliyor? Bu kararın hiçbir ciddî temele dayanmadığı açıktır. Bu karar, tama
men bir infaz kararı olarak buraya gelmiştir, Yüce Meclisin iradesini ortadan kaldırmak için 
bir infaz kararı olarak ortaya gelmiştir. Bu karara katılan Başkanlık Divanı üyelerinden bir 
kısmı o oturumda hazır bulunmamışlardır; bunu muhalefet şerhinden öğrendiniz. Bu arka
daşlarımız, görmedikleri, bilmedikleri, katılmadıkları bir oturumdaki hangi usulsüzlüğe işa
ret ederek, burada oy kullanabiliyorlar?.. Onlar hazır kıta şeklinde, sahada kaybettikleri maçı, 
masa başında kazanmak için oraya gönderilmiş arkadaşlarımızdır; bu şekilde, tarafsızlıklarını 
da kaybetmişlerdir. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Zabıtları okumuştur... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Eğer, Meclis Başkanlık Divanı bundan sonra da 

buna benzer uygulamalar içerisinde bulunacaksa, bu Meclisin, cumhuriyet kıraathanesinden 
farkı kalmaz, değerli arkadaşlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) Bize Meclis niteliği kazandı
ran, İçtüzüğe ve Anayasaya uygun kararlar almamızdır. Yoksa, burada yapılan oylamaların, 
içtüzük ve Anayasa dışı uygulamaların, kanun haline gelmesi de, onun verdiği güvenle hareket 
edecek hükümetin yaptığı icraatın, kamu icraatı olması da.mümkün değildir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hükümetle ne alakası var bunların? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Hükümetle alakası var. Hükümetin bazı konu

lardaki, bilhassa kültür konusundaki politikası reddedilmiştir Mecliste. O politikaları düzelt
mek suretiyle meselenin çözümünü bulması gerekirken, Hükümet, kendi sorumluluğunu bir 
kenara iterek, Meclisi sorumluluk altında tutmaktadır ve gerçekten bugün Başkanlık Divanı
nın bu hukuka uymayan kararı istikametinde oy kullandığınız taktirde, bu sorumluluğu sizler 
üstünüze almış oluyorsunuz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ne alakası var? 
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YILMAZ OVALI (Bursa) —- Burası Genel kurul beyefendi; kararı Genel Kurul alır. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Evet, Genel kurul; ama Genel Kurul, sizin oyun

cağınız değil, içtüzüğe ye Anayasaya göre hüküm veren bir yer, Genel Kurul. (ANAP ve RP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Hükümetin oyuncağı değil. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sen bir doktora git, doktora; bir ruh doktoruna git. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Meclisin İçtüzüğe ve Ana
yasaya uygun olarak çalışabilmesi, her şeyden önce, Meclis Başkanının ve Başkanlık Divanının 
sorumluluğunda olan bir konudur. Burada sadece çekinser kalmak suretiyle, Meclisin çalış
maları konusundaki görevini ihmal eden Sayın Meclis Başkanına da bir çift sözüm var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne zaman bitirecek Sayın Başkan? 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Süresi bitti Sayın Başkan. . 

BAŞKAN — Toparlıyor efendim, toparlıyor. Lütfen... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Meclis Başkanı, burada gazetelere başka 
türlü beyanat vererek, mikrofonları kapattıktan sonra toplanan Başkanlık Divanı üyeleri önünde 
başka türlü beyanlarda bulunarak, Meclis Başkanlığı görevini ihmal etmektedir. 

Meclis Başkanının asıl görevi, bugün buraya, gerçekten hakemlik yapacak Meclis Başkanı 
sıfatıyla oturmaktı. Yoksa, infaz memuru gibi, bir taraftan önerge veren Fehmi Işıklar'ın, bir 
taraftan da kendi önergesi doğrultusunda, hukuk dışı önergesi doğrultusunda karar aldırması
na fırsat vermemekti. Bunu da tutanaklara geçirmek istiyorum. (ANAP ve RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Korkmazcan, toparlayın lütfen.' 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, Meclisin reddettiği husus bilinmektedir. Meclisin reddetti
ği husus, sadece, Kültür Bakanlığının bütçesi değildir; Kültür Bakanlığını, devletin kendisine 
verdiği imkânları, daha evvel konulmuş kurallara göre, millî kültür politikasına göre kullana
mayacağı, dört aylık icraatı sırasında ortaya çıkmış olan bir bakanın reddi hadisesidir. Bu ar
kadaşımıza da, alacağınız hukuk dışı bir kararla, haksızlık etmiş olursunuz; bu arkadaşımıza 
da, bütçesi reddedildiği takdirde, onurluca istifa etme imkânını tanımalıydınız. (ANAP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, süreniz tamamlanmıştır efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Hiç zorlamaya gerek yoktur; arkadaşımız istifa
sını verirdi ve hayatı boyunca, ıskat edilmiş bir bakan olmak damgasını taşımazdı... 

BAŞKAN — Korkmazcan, süreniz tamamlanmıştır efendim... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — O fırsatı arkadaşınıza tanımanız lazımdı. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhinde, Sayın Şevket Kazan, buyurun efendim. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Celal Bayara küfrediyor... 

BAŞKAN — Oturun efendim lütfen... Tahrik etmeyin kimseyi, oturun... 

CENGİZ BULUT (izmir) — Celal Bayar'a küfrediyor... 
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BAŞKAN — Oturun, kimseyi tahrik etmeyin. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Yıllardır kanını emdiğiniz yetmedi mi?.. Utanmaz 

herif... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, uyarıyorum sizi; oturun... tdare Amirleri... 
CENGİZ BULUT (tzmir) — Adam, Celal Bayar'a küfrediyor, size küfrediyor... (DYP sı

ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Şevket Bey, buyurun. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlık Divanınca dün alınmış olan bir kararın Genel Kurulda müzakeresini yapıyo
ruz. Bu karar üzerinde, aleyhteki görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken, şu anda Mecliste açıkça cari olan bir usulsüzlüğe temas etmek isti
yorum. 

Yüce Meclis, Kültür Bakanlığı bütçesini reddetmiştir. Bu bütçenin yeniden görüşülüp gö-
rüşelemeyeceğini müzakere ediyoruz. Eğer görüşülmesine, oylamanın yenilenmesine karar ve
rilecek olursa, görüşme yolu açılacaktır. Ancak, böyle bir karar varit olmadan, Kültür Bakan
lığını temsil eden heyetin Yüce Mecliste hazır bulunması usule aykırıdır. (RP ve ANAP sırala
rından alkışlar) 

önce, usule aykırı olan bu durumun düzeltilmesini Sayın Başkandan rica ediyorum. 
CENGÎZ ALTINKAYA (Aydın) — Evet, Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Devam edin efendim. (RP sıralarından alkışlar (!) ) 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — İkinci olarak temas etmek istediğim husus şudur: Gö

rüşmekte olduğumuz Başkanlık Divanı kararı üzerinde, aleyhte oy kullanmış olan bir Başkan
lık Divanı üyesi, bir Meclis Daşkanvekili riyasette bulunmaktadır. Halbuki bu konuda irade 
izharında bulunmayan, daha doğrusu, "çekinser" irade izharında bulunan Sayın Meclis Baş
kanının şu anda fevkalade nazik olan bir konuda oturumu yönetmesi gerekirdi. 

Bu bakımdan, Sayın Meclis Başkanının, şu anda Başkanlık Kürsüsünde bulunan Meclis 
Başkanının bu oturumda adilane davranacağına inanmadığımızı hemen ifade etmek istiyorum. 
(RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Bu mübarek günde yalan söyleme. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri bunları açıkça ifade 

ettikten sonra, görüşmekte olduğumuz Başkanlık Divanı kararına bir bakalım. 
Başkanlık Divanı kararında deniliyor ki: "Konuya ilişkin tutanaklara göre, oturm Baş

kanlık Divanınca yapılan açık bir usulsüzlük görülmemekle birlikte..." 
Demek oluyor ki, oturum Başkanı, oylamada herhangi bir açık usulsüzlük yapmış değil. 

Ya ne olmuş? 1992 bütçe oylamasını müteakip oylanması gereken 1990 malî yılı kesinhesabının 
oylamasının yapılmamış olması nedeniyle bu müzakereyi yapıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Yasin Hatiboğlu'nun, yönetmiş olduğu oturum
da, oylama yapılmadan önce hangi ifadelerle oylamaya geçmeye hazırlandığına bir bakalım: 
Sayın Hatiboğlu aynen şöyle diyor: Kültür Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile, 
1990 yılı kesinhesabı üzerindeki müzakereler tamamlanmış, sualler cevaplandırılmıştır. 
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Şimdi Kültür Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum..." 

(Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu, stenografların kürsüsüne geldi) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, bir milletvekili tutanaklara müdahale 

ediyor... Niye ikaz etmiyorsunuz efendim? 
BAŞKAN — Görmemiştim efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İkaz edin efendim. 
BAŞKAN — Tamam efendim, oturun. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — "Tamam" demeyin efendim, ikaz edin. 
BAŞKAN — Evet, ikaz ediyorum efendim. 
Sayın Köylüoğlu, oturun efendim. * 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Başkan, zamanım için bunları dikkate alınız. 
BAŞKAN — Tamam, dikkate alacağım. 
Buyurun Sayın Kazan. , 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görülüyor ki, Sayın 

Yasin Hatiboğlu, bu ifadeleriyle, hem 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı, hem de kesinhesap 
üzerinde açıkça ifadeyi meramda bulunmuşlardır. 

Bu bütçeyi takiben Yüce Mecliste görüşülen diğer bakanlık bütçelerinde, yine Meclis Baş
kanı tarafından oylamaya geçileceği sırada kullanılan ifadeleri arz etmek istiyorum, bir muka
yese yapmak için. 

22 Mart Pazar günü, bu karara, bugün müzakeresini yapmakta olduğumuz Başkanlık Di
vanı kararına müspet oy kullanan Sayın Yıldırım Avcı, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi müza
kere edildikten sonra, bakınız ne buyuruyor: 

"Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır..." 
Hangi görüşmeler?.. Bütçe müzakereleri mi, kesinhesap mı?.. Hiçbir ifade yok. 
"..tamamlanmıştır. Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir." 
Şimdi, bu, Anayasanın 164 üncü maddesine uygun mu? Değil; ama, kabul edildiği için, 

kimseden ses çıkmıyor. _ 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz de itiraz edin. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — İtiraza gerek yok ki... Birazdan onu konuşacağım, itira

zı konuşacağım, önce tatbikata bakıyoruz. 
Yine aynı bakanlık bütçesini takiben, Sayın Yıldırım Avcı'nm Orman Bakanlığı üzerinde

ki oylama öncesi konuşmasını arz ediyorum: 
"Orman Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir." 
Hani kesinhesap ifadesi?.. Yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kesinhesap ayrı oylanıyor. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — "Bölümlerine geçeceğiz..." 

— 419 — 



T.B.M.M. B : 60 24 . 3 . 1992 0 : 1 

Sayın Yılmaz Hocaoğlu'nun yönettiği İçişleri Bakanlığı bütçesinde -ki, bu Divan kararına 
muhalefet şerhi var; Sayın Hatiboğlu'nun görüşlerine aynen katıldıklarını da ifade ettiler- ay
nen şöyle ifade ediyor: 

"Bütçe üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir." , 
Şimdi, bütün bu oylamalara baktığımız zaman, usul yönünden ve Anayasaya uygunluk 

yönünden, bunların içerisinde -itiraf etmemiz lazım ki- Anayasaya en uygun oylamayı Sayın 
Hatiboğlu, zapta geçen ifadeleriyle teyit etmişti. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Bir usulsüzlük olmadığını Divan zaten kabul ediyor. Ancak, oylanması konusundaki be
yanının da veya kararının da, ne derece gerçeklerle bağdaşmadığı hususu ortaya çıkmış bulunuyor. 

Şimdi, Divana yapılan itiraza geçiyorum. Divana yapılan itiraz, dört noktaya dayanmak
tadır. Ancak, bu dört noktaya dayanan itirazlara açıklık getirmeden önce, bir hususu belirt
mek istiyorum. 

Kültür Bakanlığı bütçesi müzakere edilirken, Refah Partisi Grup Başkanvekili olarak biz 
burada hazır bulunuyorduk. DYP sıraları boştu, SHP sıralarından çok az milletvekili vardı 
ve Sayın Alınak bana müracaat etti ve aynen şu ifadeyi kullandı: "Sayın Kazan, öyle haber 
alıyoruz ki, ANAP'lı milletvekilleri topluca Meclise gelecekler ve bütçeye ret oyu verecekler. 
DYP milletvekilleri nedense destek isteğinde görünmüyorlar. Bu hususta..." 

SALlH SÜMER (Diyarbakır) — Seni ilgilendirmez. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — İlgilendirir; çünkü, bu bir müzakeredir. Lütfen müdahe-

le etmeyiniz. 
BAŞKAN—Lütfen Sayın Sümer... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — ...Bu hususta sizin Grubunuzun reyi ne olacaktır?..." 

dedi. Ben de kendilerine cevaben dedim ki, şu anda Sayın Kültür Bakanı henüz konuşmuş de
ğildir... 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Çok dedikodu yapıyorsun. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Ben dedikoduları Meclise getirmiyorum, partilerarası gö

rüşmeleri Meclise getiriyorum: Dedikodu yapan sizsiniz. Lütfen gerçekçi olun. (RP ve ANAP 
sıralarandan alkışlar) 

Ben de kendilerine dedim ki: Sayın Kültür Bakanının icraatı üzerinde ağır eleştiriler var; 
şu anda Sayın Kültür Bakanı da henüz konuşmuş değil. Grubumuzun görüşü şu anda kesin 
ve berrak değildir. Size müspet cevap vermem de mümkün değildir. 

Bunun üzerine -şimdi lütfen, esas temas etmek istediğim noktayı dinleyin- Sayın Alınak 
açıkça, "O zaman bir grup olarak değil, SHP'liler olarak yoklama isteyeceğiz." dedi; ben de 
cevaben, siz bilirsiniz dedim; durum buydu; yani, bu bütçenin bu Parlamentoda reddedileceği 
açıkça görülüyordu. 

Eğer, bu bütçe, bu Parlamentoda reddedildiyse, bunun suçlusu, hiçbir zaman, bu Parla
mentoda bulunarak bu müzakerelere katılanlar değil; bu müzakerelerden kaçan, şimdi mızrağı 
çuvala sığdırmak için buraya gelen DYP'li ve SHP'li milletvekilleridir. (ANAP ve RP sırala
rından alkışlar) 
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Bazı hususlar zabıtlara geçmemiş... Hangi hususlar zabıtlara geçmemiş!... 
BAŞKAN — Sayın Kazan, süreniz dolmuştur. Lütfen toparlayınız efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Bakandan bir sorum olmuştu; Sayın Bakanın ver

diği cevabı ancak fısıltı halinde ben duyabildim, o kadar yakın olduğum halde; ama, cevabı 
zabıtlara geçmiş. 

Şimdi buna karşı, şurada itirazlar olarak ne deniliyor? Dört tane itiraz... 
BAŞKAN — Sayın Kazan, süreniz dolmuştur, ona göre efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — "Değerli milletvekilleri... Değerli milletvekilleri, rica edi

yorum..." tarzında bir ifade var; bu, Başkanın ifadesidir. 
Efendim, bu ifade," sanki Mecliste milletvekilleri arasında birtakım aleyhte tavırlar olmuş 

da, ona müdahaleymiş gibi yansıtılmak isteniyor. Halbuki, bu, katiyen öyle değildir. Sayın Ya
sin Hatiboğlu'nun ifadesinden sonra, bütçenin reddi münasebetiyle, DYP ve RP sıralarından 
bir alkış oldu; Sayın Başkan, reddedilmiş bir bütçenin arkasından, bu alkışın biraz centilmen
liğe aykırı olduğu görüşüyle bu ikazı yaptı. Bu bir gerçektir. Onun için, bu itiraz sebebi varit 
değildir. 

İkinci husus da şudur: "İtiraza yer vermeyecek şekilde, oturumu aceleci bir tavırla kapat
mıştır..." 

Zabıt ortadadır... Bu zabıtta açıkça, itiraza imkân verecek iki fırsat vardı; yani, oylamaya 
itiraz edecek iki fırsat vardı. Bir tanesi, "müzakereler tamamlanmıştır" dediği anda yoklama 

.istenebilirdi veyahut da" bütçenin oylamasına geçiyorum" denildiği sırada söz istenebilirdi, 
itiraz edebilirdik Ancak, soluk bile alınmamış... Dolayısıyla, bu da geçersizdir... 

BAŞKAN — Sayın Kazan, süreniz doldu epeyce... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Evet. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yapılmak istenen iş nedir?.. Yapılmak istenen iş mız

rağı çuvala sığdırmaktır. Mızrak çuvala sığmaz ama, siz bugün, Meclis iradesini, çoğunluğun 
iradesini kullanarak, mızrağı çuvala sığdırmak için bu Mecliste şu anda hazır bulunuyorsu
nuz. Tabiî, bir kısmınızı kastediyorum. 

Eğer, bu oylama meselesi, "usulüne uygun mudur, değil midir?" diye bir itiraz üzerine 
üç hakimli bir idare mahkemesinin önüne gitse veyahut da bir asliye hukuk hâkiminin önüne 
gitse, bir dernek genel kurul kararı olarak; acaba, o hâkim hangi kararı verir? Yeniden bir mü
zakere, yeniden bir genel kurul kararı mı verir, yoksa, "genel kurul kararı usule uygundur"mu 
der? 

Bir hâkimin tek başına vereceği bir kararı, millet tarafından seçilmiş 450 milletvekili aynı 
istikamette vermezse, elbette, bu memlekette, Yüce Meclisin iradesi üzerinde gizli bir ipotek 
var demektir. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kazan... - . 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Yapılan iş... 
BAŞKAN — Sayın Kazan... Sayın Kazan... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Son cümlelerimi söylüyorum. 
BAŞKAN — Efendim, çok geçti. 
Buyurun. 
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ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Yapılan iş, usule uygun bir muameleyi, usule uygun ol
mayan bir hale icra etmektir, Anayasanın 164 üncü maddesine aykırı olarak. Yapılan iş, ço
ğunluk gücünü kullanarak, bu Mecliste o gün bulunan ve iradesini izhar eden millevtekilleri-
nin iradeleri üzerine ipotek koymaktır. 

Bu nedenle, bu Başkanlık Divanı Kararının Yüce Meclis huzuruna getirilmesini büyük bir 
şanssızlık olarak görüyorum ve hepinize, bu önerge aleyhine oy kullanmak üzere, iradenizi iz
har etmek için davette bulunuyorum, saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kazan. 
Lehte konuşmak üzere, Sayın Genç, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabiî, size göre zor şeyi 

müdafaa ediyorum; ama aslında zor olan şey değil. 
Şimdi, bütçe, ciddî bir belgedir. Bütçe, bir devletin bir yıllık gelirini, giderini kurala bağ

layan bir belgedir ve bu bütçeye bağlı olarak devlet yatırım yapar, devlet faaliyette bulunur, 
memurlar maaş alır... ' 

Bu kadar önemli bir belgenin oylaması sırasında, en ufak bir tereddüdün olmaması la
zım, usulsüzlük olmaması lazım. ' 

Şimdi, Meclisi o gün yöneten arkadaşımız, bize, aşağı yukarı kendisinin bir nevî savun
masını yapabilecek ve bir nevî kendisinin usulsüzlüğünü savunabilecek boyutta uzun bir mu
halefet gerekçesini getirdi. Bu kadar uzun muhalefet gerekçesini getirmek dahi, usulsüzlüğün 
bir belirtisidir. (SHP sıralarından alkışlar; ANAP ve RP sıralarından "Aaa..." sesleri) 

Bakın, o oylamada ben buradaydım... Değerli arkadaşlarım, Başkanlık makamında olan 
arkadaşımız, oylamayı yaptı, ben buraya geldim, hemen mikrofonu kapattı, gitti... Ben buraya 
geldim, müdafaa... şey ettim. "Artık kapattım" dedi "İtirazı kabul etmiyorum" dedi. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Zamanında niye itiraz etmediniz? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Arkadaşlar, bakın, eğer gerçekleri anlamak istiyorsanız, 
anlatalım size; ama siz birtakım peşin hükümlerle karar veriyorsanız, haklısınız. Ben, gözümle 
gördüğüm şeyleri burada anlatıyorum. Sayın Mustafa Yılmaz da buradaydı, beraber geldik, 
"Sayın Başkan, karar yetersayısı yok" dedik; Sayın Başkanvekilimiz de, "Ben oturumu kapat
tım ve gidiyorum" dedi. Bu, benim kendi gözümle gördüğüm şey... 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Niye yoklama istemediniz? 
KAMER GENÇ (Devamla) — O halde, Başkanvekilinin orada bizim itirazımızı nazara 

alması lazımdı. 
İkincisi... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yoklama isteseydiniz ya. 
KAMER GENÇ (Devamla) —- Yoklama geçti. Bakın, yoklama konusunu da... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) —• Neyin itirazını yapıyorsunuz? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bir dinleyin be kardeşim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Neyin itirazını yapıyorsunuz? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Yahu Sayın Kalemli, seni çok terlettim ben burada; şimdi 

konuşma da... 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hadi canim, bırak bırak... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, arkadaşlar, yoklama şu şekilde istenir... Arkadaşlar 

bilmiyorlar, ben onlara çok şeyler öğrettim de... (Gülüşmeler) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sen İçtüzüğü bilmiyorsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, yoklama, Başkan "oylamaya geçiyorum" dediği anda, 

"kabul edenler" dediği anda istenir. 
Şevket Bey burada, onu yanlış söyledi... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Niye istemedin sen? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, o zaman yoklama istemeye gerek yoktu. Neyse... 

Ben size ne diyorum?.. Bakın, geçen dönem de bunu söylediniz; oyların tereddütsüz olması 
lazım, Başkanlık makamında oturan kişinin, bunu Genel Kurula anons etmesi lazım, "bütçe 
şu kadar oyla reddedilmiştir" demesi lazım. Aksi halde, o geçersiz bir gerekçedir. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yok öyle bir usul. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Hayır, reddedilen bütçede bu önemlidir. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Usul icat etme. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, Anayasanın 164 üncü maddesi, "Genel Kurulda, 

kesinhesap kanun tasarısıyla birlikte bütçe oylanır" diyor. 
Uygulama nedir? Önce, carî yıl bütçesi oylanıyor, arkasından kesinhesaba geçiyor; bunu 

artık burada hepiniz biliyorsunuz, öğrendiniz... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Birlikte oylansın. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Gündem kapanmış, gündem kapanmış... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, eğer, carî yıl bütçesinin maddelerine geçilmesi ka

bul edilmemişse, geçmiş hükümete; yani sizin hükümetinizin kesinhesabının oylanması lazım
dı! Bu bir usulsüzlüktür. 

Kaldı ki, İçtüzüğün 13 üncü maddesi, bu konuda Başkanlık Divanına bir yetki vermiştir. 
Eğer oylama usulsüz yapılmışsa ve oylamadan sonra bu iddia edilirse, konu Başkanlık Divanı
na gider ve burada bir karara bağlanır. 

Şimdi, Sayın Şevket Kazan arkadaşımız, "Başkanlık Divanına katılan Başkanvekili, Baş
kanlık makamında oturuyor" diyor. 

Ben, şimdi sizlere sormak istiyorum: Böyle bir karar, Başkanlık Divanı tarafından oybirli
ğiyle alınsa ve buraya gelse, tartışma konusu olsa, o zaman bu kürsüde kim oturacak; siz mi 
oturacaksınız?.. Yani, böyle mantıksız şeyleri söylemeyin. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Bir arkadaşımız, "efendim, bu oylamanın usulsüz olduğunu iddia eden tek haysiyet sahi
bi milletvekili var mıdır?" dedi, 

Bakın, şimdi, bu oylamanın usulsüz olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di
vanında iddia edilmiş, Meclis Başkanlık Divanının büyük bir çoğunluğu, bu oylamanın usul
süz olduğu... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — "Usulsüzlük var" demiyor orada, yanlış söylüyorsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bir dakika, bir dakika; sus da kafanın içine girsin! (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yanlış söylüyorsun... (ANAP sıralarından gürültüler) 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sus be, sus... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bakın, bu oylamanın usulsüz oldu

ğu, burada karara geçmiştir. Şimdi, bu arkadaşa soruyorum: Sizin, Meclis Başkanlık Divanın
da karar alan insanlara bu kadar ağır ithamlarda bulunmaya hakkınız var mı? O arkadaşlara, 
"bu derecede, haysiyetli olan bir insan iddia edemez" demeye hakkınız var mı? O, artık bu 
tutanaklara geçmiştir. O arkadaşların, sizin hakkınızda, gerekli adlî yargıya başvurmaları lazım. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Buyursunlar. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, haysiyet, kimsenin insihari altında 

değildir. Biz, çok insanları tanırız... Bir gün bir partiye koşar, bir gün öteki partiye koşar, bir 
gün bir başbakanın elini öper, başka bir gün öteki başbakanın elini öper ve "aman şuradan 
bana bir makam verin; aman buradan bana bir makam verin" der!.. (SHP ve DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Tabiî, zaten Türkiye'de haysiyet fukaraları var; ama, biz onları 
burada teşhir etmek istemiyoruz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında..; Olabilir, birtakım usul
süzlükler yapılabilir; ama devletin yürümesi lazım. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ne demek, "olabilir" ? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, o gün çoğunluğu sağladınız ve bütçeyi reddettiniz. 

Bu bir siyasî kuraldır. Bazen muhalefet iktidara gol atar, bazen de iktidar muhalefete gol atar. 
Vergi Yasasında da size öyle bir gol attık ki, artık altından kalkamadınız siz de arkadan geldi
niz ve böyle bir hareket yaptınız; ama artık bunun orada bitmesi lazım. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Kim öğretti, kim?. Kim, gol attı? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, onun için, bu oylamanın... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen sözlerinizi bağlayın efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım. 
Bu oylamanın tekrarlanmasında bir usulsüzlük yoktur. Başkanvekili arkadaşımız çok acele 

davrandı. O da, muhalefet partisine mensup bir Başkanvekili olduğu için, o sırada hemen -
çünkü, İçtüzüğe göre, oylamada usulsüzlük olursa, beş üyenin ayağa kalkıp da oylamanın ye
niden yapılmasını isteme hakkı vardır; ama, bunların hiç birisine imkân vermedi- 'birleşimi 
kapattım" dedi, çıktı gitti. Biz de onun yaptığı usulsüzlüklere herhalde göz yumacak değildik. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Genç, sıra kesinhesaba geldi, oradan baş

layalım. 

BAŞKAN — Evet, Başkanlık Divanı kararı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN, — Sayın Müftüoğlu, söz mü istiyorsunuz? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Evet. 
BAŞKAN — Lehte mi? Buyurun efendim. 
GÜNEŞ MÜTFÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. Esasen konu vuzuha kavuştu; ama ilave etmek istediğim birkaç, husus var, 
onlar için söz aldım. 
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Değerli arkadaşlarım, 21 Mart Cumartesi günü Kültür Bakanlığının bütçesinin bölümle
rine geçilmesi Genel Kurulda reddedilmiştir. Bu reddedilme karşısında, bizim, iktidar grubu 
olarak, İçtüzüğün 13 üncü maddesinin bize tanıdığı bir yetkiye göre, bu oylamanın usulsüzlü
ğüne ve yanlışlığına itiraz etme hakkımız var, İçtüzük bu hakkı bize vermiş ve bizim bu hakkı 
kullanmamız da geyet doğal. Bunun geçmişte de hep beraber yaşadığımız örnekleri var. 

M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Başkanlık Divanı, "usulsüzlük yok" diyor. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bu nedenle, efendim, yeni bütçe yapın, yeni bütçe 

getirin şeklindeki Önerilere katılmak mümkün değildir. O, ikinci aşamada yapılacak bir olay
dır. Biz, İçtüzüğün, Anayasanının bize tanıdığı yasal hakkımızı kullandık ve Başkanlık Diva
nına bu konuda itiraz ettik; Başkanlık Divanı da itirazımızı yerinde buldu ve oylamanın yeni
den yapılmasına karar verdi. 

Şimdi, burada muhalefete mensup arkadaşlarımın böyle fevkalade yüksek tonla konuş
malarına ve hırçınlıklarına da bir anlam veremiyorum. Bakınız, 1988 yılında ve daha önce 1978 
yılında da yine Kültür Bakanlığında bu tip örnekler yaşanmış. Bu, üçüncü örnek... Böyle gi
derse, hiçbir milletvekili, bundan sonra Kültür Bakanlığına talip olmayacak herhalde! 
14.12.1988'de Sayın Haydar Özalp ve Sayın Karaevli aynı şekilde müracaatta bulunmuşlar ve 
Başkanlık Divanı, itirazı yerinde bulmuş ve oylamanın tekrarına karar vermiş. O kadar entere
san ki, burada itiraz eden arkadaşlarımız, olayı tam olarak tetkik etmiyorlar. O oturumda Baş
kanlığı Sayın Abdulhalim Araş yapmış ve Sayın Araş, o kararda, aynı zamanda, imzası bulu
nan kişi. Dolayısıyla, burada o karara iştirak eden Sayın Fehmi Işıklar'ın bu toplantıya baş
kanlık etmesini tenkit etmeye de hiçbir şekilde hakkınız yok. 

Değerli arkadaşlarım, esasen bu konuda iyi niyet esastır. O gün oturumu yöneten değerli 
Başkavekili, yangından mal kaçırırcasına, bir an önce buradan kaçıp gitmeyi yeğlemiştir. Biz, 
1978'deki zabıtları inceledik; Sayın Şevket Doğan'ın yönettiği oturumun zabıtlarını inceledik; 
keza, 1988'dekini de, Sayın Yıldırım Avcı'nm başkanlığındaki oturumun zabıtlarını da incele
dik. Her iki oturumu yöneten başkan da oylamaları yaptıkları halde, burada oturumu kapat
mamışlar ve itirazları sonuna kadar dinlemişler. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Siz yoktunuz, siz yoktunuz. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Burada güdülen yöntem şu, değerli arkadaşlarım 

-ben, olaydan sonra gittim, ses bantlarını da dinledim- burada oturumu yöneten başkan, "otu
rumu kapatıyorum" dediği anda, buradaki stenograflar duruyor, ses bantlarının kaydı da dur-
duduluyor; artık o andan sonra hiçbir şekilde kayıt yapılmıyor. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Siz de yoktunuz, siz de yoktunuz. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Ben buradaydım beyefendi, her zaman buraday

dım; o akşam da buradaydım beyefendi. Lütfen... 
Sayın Kamer Genç, Sayın Adnan Keskin ve Grup Başkanvekilim Sayın Bekir Sami Daçe 

ile 15 arkadaşım, burada Sayın Başkana itiraz ediyorlardı; fakat Sayın Başkan "oturumu 
kapattım" dediği anda stenograflar da durdu, ses bandı da durdu ve o nedenle itirazlarımız 
iletilemedi. Bütün mesele budur; bütün mesele, iyi niyettir... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Bıraktığımız yerden başlayalım. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — İtirazlarımız, o nedenle nazarı itibara alınmamış

tır, zabıtlara geçilmemiştir. 
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Şimdi, Sayın Başkanvekili, gerekçesinde diyor ki, "oturumu acele bir tavırla kapattı." 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hiç de acele etmedi. 
GÜNEŞ MÜFTÜOGLU (Devamla) — "Acelecilik nasıl tespit edildi? Burada ses duvarı 

mı vardır?" diyor. 
Acelecilik basbayağı ortadaydı... Bir an evvel buradan gitmek istiyordu; çünkü, bu bütçe

nin reddinin gerekliliğine inanmıştı. Bir yerde, o yönde tarafsızlığına da gölge düşürdü Sayın 
Başkan. (ANAP ve RP sıralarından "Aa" sesleri, gürültüler) 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — "Yoklama yapacağız" diye bana yüz kez söylendi 
orada. Niye böyle söylüyorsun. Sayın Güneş? 

GÜNEŞ MÜFTÜOGLU (Devamla) —• Değerli arkdaşlarım, bu olayın demin de belirtti
ğim gibi, 1978 ve 1988'de hemen hemen aynısı yaşanmıştır. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Hiç de benzerliği yok. 
GÜNEŞ MÜFTÜOGLU (Devamla) — O dönemlerde de Başkanlık Divanının kararları 

bozulmuştur. Anayasanın 164 üncü maddesinin ikinci fıkrası gayet açıktır. En azından, kesin-
hesap kanunu da oylamaya konmadığından, usulsüzlük de demeyelim, bir yanlışlık yapılmış
tır. O nedenle, Kültür Bakanlığı bütçesinin, yeniden oylanmasında fayda vardır. 

Bu yönden Başkanlık Divanı kararı yerindedir. Kabulünü tensiplerinize arz ediyor, saygı
larımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Evet, Divan kararı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Divan kararını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Başkanlık Di

vanı Kararı kabul edilmiştir; uygulanacaktır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sizi, tarihî sorumluluğunuzla baş başa bırakıyoruz. 
Hayırlı olsun... (ANAP ve RP Grupları Genel Kurul salonunu terk ettiler) 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

7. — Kültür Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Kültür Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Kültür Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunacağım: 
Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

1.' — Kültür Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Program 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 86 634 000 000 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde önerge vardır, okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kültür Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin bölüm 101, kesim 01, ödenek tü

rü 1, madde 003, harcama kalemi 300 tertibinde yer alan ödenekten, 1 milyar lira meblağın; 
bölüm 101, kesim 01, ödenek türü 1, madde 003, harcama kalemi 400 tertibinde yer alan öde
nekten 770 milyon lira meblağın ve bölüm 101, kesim 01, ödenek türü 1, madde 001, harcama 
kalemi 600 tertibinde yer alan ödenekten 1 milyar 500 milyon lira olmak üzere, toplam 3 mil
yar 270 milyon liralık meblağın, son aylarda ülkemizi kedere boğan afetlerde zarar gören va
tandaşlarımızın yaralarının sarılmasında ve acil ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak mak
sadıyla, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin 930-08-3-309-900 harcama kalemin
de yer alan yedek ödeneğe ilave edilmek üzere kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner Ercüment Konukman 
istanbul İstanbul 

Mahmut Orhon Hasan Korkmazcan 
Yozgat Denizli 

Melike Haşefe Leyla Yeniay Köseoğlu 
İstanbul İstanbul 

Gerekçe : Bilindiği gibi, son aylarda çığ, grizu patlaması ve nihayet zelzele felaketleri hal
kımızı kedere boğmuştur. Bu felaketlere duçar olan vatandaşlarımızın yaralarının sarılması, 
yiyecek, giyecek ve barınak gibi acil ihtiyaçlarının karşılanması yanında, onları tekrar eski dü
zenli hayatlarına döndürebilmek için devletin yeterli destek sağlaması gerekmektedir. Beklen
medik bir şekilde vuku bulan ve önemli boyutlara varan bu felaketlerin öngörülmesi mümkün 
olmadığından, 1992 yılı bütçesinde yeterli ödenek bulunmadığı izahtan varestedir, önergemiz, 
bu eksikliği tamamlamak maksadıyla bazı ödeneklerden kesinti yapılarak toplanacak mebla
ğın Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek faslına aktarılarak, felaketzedelerin 
her türlü ihtiyaçları için bu ödenekten transfer yapılması imkânını getirmektedir. 

BAŞKAN — Komsiyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. . ** 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Bölümü, okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Diğer bölümleri okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Program 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Kültür Sanat Hizmetleri 1 422 816 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 50 250 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1559 700 000 000 
• • •'• BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kültür Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Kültür Bakanlığı 1990 Malî Yılı KesinJıesah 

BAŞKAN — Kültür Bakanlığı 1990 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

111 

900 

ödeneğin çeşidi 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kültür Sanat Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet Programlarına Dağıtılama
yan Transferler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

36 913 480 000 

479 184 843 180 

15 612 340 000 

Toplam 
harcama 

26 395 865 030 

458 668 336 549 

15 644 462 431 

îptal edilen 
ödenek 

10 517 614 970 

20 516 506 631 

• . 

ödenek dışı 
harcama 

~ • 

32 122 431 

GENEL TOPLAM - 531710 663180500 708 664 010 31034121601 32122 431 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kültür Bakanlığının 1990 malî yılı kesinhesabımn bölümleri kabul edilmiştir. 
Kültür Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesiyle, 1990 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 
Kültür Bakanımızın şahsında, tüm camiaya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. (DYP 

ve SHP sıralarından alkışlar) •'• •' 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Kültür Bakanlığı bütçesinin ülkemize yararlar getirme
sini diliyoruz. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S Sayıları: 25, 26; 48, 46) (1) 

A) GELİR BÜTÇESİ 

2. — 1992 Malt Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/325) (S. 
Sayısı : 25) 

3. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı: 48) 

4. — Katma Bütçeli idareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/326) (S Sayısı : 26) 

5. — 1990 Malî Yılt Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yûı Katma Bütçeli idareler Kesin
hesap Kanunu Tasarıst ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. Sayısı : 46) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 1992 malî yılı genel ve katma bütçe kanunu tasarıları 
ile 1990 malî yılı kesinhesap kanun tasarılarının 1 inci maddeleri kapsamına giren bakanlık 
ve ilgili kuruluşların bütçeleri ile kesinhesaplarınm görüşmeleri tamamlanmış bulunmaktadır. 

1992 malî yılı bütçe kanun tasarısının gider bütçesiyle ilgili 1 inci maddesini tekrar okut
tuktan sonra oylarınıza sunacağım. 

1992 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRÎNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için bağlı (A) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere (207 545 328 000 000) liralık ödenek verilmiştir. 
BAŞKAN — 1 inci maddeyi, daha evvel kabul edilmiş bulunan cetvelleriyle birlikte oyla

rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

A) GELİR BÜTÇESİ 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri bağlı<B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (174 

880 000 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde gelir bütçesiyle ilgilidir. Gelir bütçesiyle ilgili görüşmelere baş
lıyoruz. 

(1) 25, 26, 48, 46 S. Sayılı Basmayazılar 10.3,1992 tarihli 46 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Söz alan üyeleri sırasıyla okuyorum: Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Adnan Kahve

ci, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Kars Milletvekili Sayın Zeki Naci Tarhan, Adı
yaman Milletvekili Sayın Celal Kürkoğlu, Refah Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili Sa
yın Salih Kapusuz, Doğru Yol Partisi Grubu adına Balıkesir Milletvekili Sayın Hüseyin Balyalı. 

Şahısları adına, lehinde, Muğla Milletvekili Sayın Muzaffer İlhan, aleyhinde istanbul Mil
letvekili Sayın Nami Çağan ve Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam; üzerinde, İçel Millet
vekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen. 

Gruplar adına Konuşmalar 30 dakika, şahıslar adına ise 10 dakika sürelidir. 
Buyurun Sayın Kahveci. 
ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; gelirler bütçesi üzerinde ANAP Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Gelirler bütçesi, bir devletin en önemli bütçesidir. Bu bütçe olmadığı takdirde, hükümetin 

veya devletin herhangi bir şeyi başarması bir hayaldir. Hele şu anda görevde bulunan, bu çok 
iddialı İktidar için, gelirler bütçesinin de ne kadar iddialı olması gerektiğini söylememe gerek yok. 

Bu İktidar, göreve geldiği gün, enflasyon, terör, işsizlik ve dış itibar gibi konularda çok 
büyük vaatlerde bulunmuştur ve bu vaatlerini yerine getirebilmesi için de, en önemli araç olan 
bu bütçeyi ve özellikle bütçenin gelirler kısmını, vaatlerinin kaynağı olarak göstermek duru
mundadır. 

Genel Kurulda ve Bütçe Komsiyonunda çeşitli vesilelerle, bu bütçenin, Hükümetin bütçe
si olmadığına ve geçmiş iktidardan devralman bir bütçe olduğuna benzer bazı beyanlarda bu
lunuldu. 

Esasında, çok büyük vaatlerle göreve gelmiş bir Hükümetin, geçmiş iktidardan aynen al
dığı bu bütçeyi değiştirmesi için en az üç ayı vardır. Halbuki, bizim 1992 bütçesi olarak verdi
ğimiz bütçe, bu değildir; yani Hükümet tarafından kısmen değiştirilerek getirilmiştir; beğen
medikleri bu bütçeyi, kendilerine göre değiştirerek buraya getirmişlerdir. 

Tabiî ki, insanın aklına şu geliyor: Bu bütçeyi değiştirdiklerine göre, demek ki, bu büyük 
vaatlerini yerine getirecekler, Çünkü, bir 500 gün hikâyesi ortaya atıldı ve 400 gün sonra, bu 
500 gün de bitecektir. 

400 gün sonunda bu bütçenin getireceği şeyler, ne düşük enflasyon, ne düşük işsizlik, ne 
artan döviz rezervi, ne artan dış itibar ve ne de azalan sorunlardır. Bütçe bu haliyle, bugünkü 
Hükümetin, muhalefetteyken tenkit ettiği 1991 bütçesinden daha kötü sonuçlar doğurabilecek 
bir bütçe görünümündedir. 

Bir muhalefet milletvekili olarak değil, bir vatandaş olarak endişe ettiğim husus, bu ka
dar büyük beklentiler ve umut pompalanmış milletin, 1992 ortalarına ve sonlarına doğru re
aksiyon göstermesi ihtimalidir. Çünkü, Hükümet, vaatlerinin çok büyük bir kısmını, bırakın 
gerçekleştirmeyi, devraldığı durumdan daha kötü bir konuma getirirse, bu milletin reaksiyo
nunu, bu milletin tepkisini, benden çok, sizler tahmin edebilirsiniz. 

500 günün sonuna gelindiği zaman neler olacağını şimdiden söyleyebiliriz: 400 günde ne 
olacaksa, 500 günün sonunda da aynı şey olacaktır. Çünkü, bugünkü gidişata bakılırsa, Türk
iye, daha yüksek enflasyona, daha yüksek işsizliğe ve durgunluğa doğru gitmektedir. Durgunluğu 
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aşacak herhangi bir makro tedbir yoktur, enflasyonu düşürecek herhangi bir yapısal çalışma 
yoktur ki, burada ekonomi üzerinde yapılan genel görüşmede de bundan bahsettik. 

Bu Hükümetin tarihî bir şansı vardır: Geçmiş dönemde bize verilmeyen desteği -özelleştirme 
konusunda- biz bu Hükümete veriyoruz. Bu tarihî şansını da pek kullanma niyetinde ve bece
risinde gözükmüyor. 

"Bu bütçe, bizim Hükümetimizin istediği bütçe değildir" tezlerine gelmek istiyorum. O 
zaman, ANAP'ın, yani geçmiş hükümetin hazırladığı bütçeyi aynen verseydiniz, böylece so
rumluluğu tamamen bizim üzerimize atardınız. Bir de bu konu var; eğer 500 günde bir şey 
yapamayacağınıza kanaat getirdiyseniz -sorumluluğu tamamen bize atmak için- o bütçeyi bu
raya getirseydiniz... 

Bu millete burada sonuç üretmek zorundasınız; çünkü çok büyük vaatlerle geldiniz. 
Bu vaatleri, bu bütçeyle gerçekleştirmeniz mümkün değildir. Transfere, personele ayrılan 

oranlar, geçen bütçeden pek farklı değil; yatırıma ayırdığınız oranlar, 91 yılı bütçesine göre reel 
olarak azalmış durumdadır; dolayısıyla, yatırımları artıramayacaksınız. 

Fonları kısıyorsunuz, fonlardan bütçeye kaynak aktarıyorsunuz; fonlardan olan yatırım
ları da kısmış olacaksınız. Bu durum, durgunluğu daha da artıracaktır. O zaman size şunu 
sormamız gerekiyor -ki» soracağız- bu kadar büyük vaatlerle gelip, bir şey beceremediğiniz za
man, bu millete nasıl hesap vereceksiniz?. 

Toplu Konut Fonundan, Savunma Sanayiî Fonundan, Kamu Ortaklığı Fonundan -ki bun
ların hepsi üretimi ve istihdamı teşvik eden fonlardır- bütçeye, transfer ödemelerinizi karşıla
mak için, personel ödeneklerinizi karşılamak için kaynak transfer ediyorsunuz. Bu, artan iş
sizlik ve artan sefalet demek olacaktır, düşen büyüme hızı olacaktır. 

Biz burada sorumsuz muhalefet yapmak istemiyoruz. Demin de bahsettiğim gibi, memle
ket lehine yapacağınız işlerde sizi destekleme taahhüdünde de bulunduk; özelleştirmede taah
hütte bulunduk. Geçmiş yılları hatırlıyorum... Körfez Krizi çıktığı zaman, taşkömürü grevi vardı 
ve o grevde işçiler Ankara'ya yürüme kararı vermişlerdi ya da verdirilmişlerdi. O işçilerin önü
ne çıkıp, onları heyecanlandıran muhalefet milletvekilleri vardı; her iki partiden de vardı... 

Biz, memleketin o kritik günlerinde yapılan muhalefeti, sorumlu muhalefet olarak gör
medik. Biz -bugün de Türkiye çok kritik bir dönemden geçiyor- hiçbir zaman memleketin aley
hine olacak bir davranışta bulunmayacağız. 

Vergi affına şiddetle karşı çıktık; çünkü memleketin aleyhine bir kanundu. Burada gelir 
bütçesini görüştüğümüz bir günde, vergi affına karşı çıkmasaydık, millete karşı sorumluluğu
muzu yerine getirmemiş olurduk. Bu vergi affı kanunuyla; vergi toplayamama tehlikesini oluş
turuyorsunuz, belge düzenini yıkma tehlikesini oluşturuyorsunuz, bütçede öngördüğünüz 139 
trilyon vergi gelirini karşılayamama tehlikesi oluşturuyorsunuz ve namuslu mükellefi, devlete 
karşı tavır alacak şekilde şartlandırıyorsunuz. Hele hele bir Sayın Devlet Bakanınızın, Maliye
nin yol denetimleriyle ilgili, "Bu, sanayiciyi aşağılamaktır" şeklindeki beyanı, her şeyin üzeri
ne tuz biber ekmiştir. Yol kontrollerinin kaldırılması gerektiğine dair bu beyan -merak ediyorum-
Maliye camiasında nasıl karşılanmıştır?.. . * 

Bir taraftan büfeci, bakkal denetlenmesin diye beyanımız var -benim de beyanım var- diğer 
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taraftan, "Büyüklerin üzerine gidelim" diye çalışmamız var... Yol kontrollerini kaldırdığınız 
anda, siz büyüklerin üzerine gitmekten vazgeçip, gariban büfecinin, bakkalın üzerine gidersi
niz. Çünkü, bir kamyonun üzerinde beşyüz milyonluk, bir milyarlık mal olabilir. O malın top
tancıdan veya fabrikadan faturalı çıkmasını sağlayıp, tespit ederseniz, aşağıdaki büfeciyi, bak
kalı denetlemenize gerek yok; ama, bir Sayın Devlet Bakanınızın, belge düzeninin kurulması
na olan bu tepkisi, bu Hükümetin, gerçek anlamda işleyen, güçsüzü koruyan ve büyük vergi 
kaçıranı yakalayan bir sistem kurmak istemediğinin -maalesef- bir göstergesidir. Bu konuda 
da, Sayın Maliye Bakanımız -üzülerek belirteyim- çıkıp karşı bir açıklama yapmamıştır; yap
mışsa bile ben basında göremedim. Bu da, gelişen Türk gelir sisteminin, gelir idaresinin geliş
mesine büyük darbe vurmuştur; Maliye personeli içerisinde bir demoraliz'asyon Moralsizlik ya
ratmıştır. 

Türkiye'nin vergi politikasına biraz değinmek istiyorum. Türkiye, vergi toplama konusunda 
bazı sıkıntıları olan bir ülkedir. Türkiye'de, cumhuriyetimiz kurulduğundan beri, çeşitli vesile-. 
lerle büyük atılımlar yapılmak istenmiştir; vergi kaçakları yakalanmak istenmiştir; bu arada 
tabiî büyük hatalar da yapılmıştır. Vergi toplama amaçlı bazı girişimler, Türkiye'den dışarıya 
servet kaçırılmasına neden olmuştur. Bunlardan aklımızda kalan en önemlisi, servet beyanıdır. 

Servet beyanı, ANAP döneminde, devletin aczini gösteren bir uygulama olarak görüldü. 
Servet beyanının Türkçesi şudur: Vergi kaçıran bir mükellefe, diyorsunuz ki; "Ey mükel

lef, ben sizin vergi kaçırdığınızı biliyorum, seni yakalayamıyorum; ama ne olur, ne çaldığını 
bana itiraf et". 

Bu adam, zaten doğru beyan verecek olsa, kazancını tam olarak beyan eder. Çaldığını, 
ödemediğini, niçin size beyan etsin? Servet beyanı, devletin aczidir. 

Biz, bu yanlış anlayışı son sekiz yılda tersine çevirmeye çalıştık. Yani, beyan esastır; ama 
devletin de görevi, o beyanın doğru olup olmadığını tespit etmektir. Devlet, servet beyanıyla 
değil, servet tespitiyle sorumludur. Son birbuçuk iki yıldır, Türkiye'deki bütün gayrimenkul 
alımları, tapu dairelerinden Maliye'ye gelmektedir; bütün araba alımları, trafikten Maliye'ye 
gelmektedir; bütün yat alımları, zannediyorum Maliye'ye gelmektedir... Devlet, ne kadar iyi 
dokümante olursa, ne kadar iyi bilgi ağı kurarsa, ki bunun içine bankaları sokma durumunda
yız, hisse senedi ve tahvil piyasasını sokma durumundayız, işte o zaman, servet beyanı gibi 
mantıksız bir uygulamaya gerek kalmaz. Çünkü, devlet servet tespiti yapabilir. Servet tespiti 
yaptığınız anda da, vergi toplamanız ve mükellefin doğru beyanını temin etmeniz çok daha 
kolay, çok daha rahat olur. 

Hiçbir ülkede, hiçbir mülellef, kendi arzusuyla vergi ödemez. Ancak, sıkıştığı için, mec
bur olduğu için öder. Vergi nispetleri ister çok yüksek olsun, tabiî yüksek olunca kaçırma eği
limleri artar ister averaj olsun, hiçbir ülkede mükellefler, kendi hür rızalarıyla vergi ödemek 
istemezler. Devletin, bunları mutlaka vergi vermek için doğru beyan vermeye zorlayıcı uygula
maları olması gerekir. 

ANAP döneminde, bu konuda devrim denebilecek bazı uygulamalar yapıldı. Diğer ülke 
uygulamalarının Türkiye'ye adaptasyonu bazı şartlarda mümkündür. Örneğin: Gelir Vergisi, 
Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi Kanunlarımız, götürü uygulama, hayat standardı, di
ğer ülkelerden adepte edilmişlerdir; fakat bizim bir beyanımız vardı: Hayat standardı adil bir 
sistem değildir. Neden? Binde bir de olsa, hayat standardının altında kazanabilecek insanlar 
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vardır. Bu adam kazanmıyorsa, zarar ediyorsa, ondan vergi almanız doğru değildir. 
Hayat standardı da, devletin bir aczini gösterir. Belge düzenini iyi kuramamış bir devle

tin, "senin mademki bir araban var, bir evin var, mutlaka şu kadar kazanıyorsun "veyahut 
da" mademki şu sokağın şu köşesinde bir berber dükkânı açtın veyahut da bir bakkal dükkânı 
açtın, şır kadar kazanıyorsun" teziyle hareket eden bir sistem. Diğer Avrupa ülkelerinde var 
diye biz bunu savunamayız. 

Onun için ben her zaman şunu söylemişimdir: "Henüz iyi Maliye Bakanı olamamışım. 
Olduğum gün, hayat standardı ve ortalama kâr haddini kaldırdığım gündür. O nedenle, belge 
düzeninin oluşturulması için var gücümle çalıştım. Dünyada örneği olmayan faturalı vergi ia
desini Türkiye'de başlattık. Hâlâ da bunun daha geniş kapsamlı hale getirilmesi için çalışma
mız gerektiği kanaatindeyim. 

"Asgarî ücretten vergi almayalım" diyoruz. 
Almayalım; ama asgarî ücretten vergiyi, vergisini sıfırlayarak değil, faturalı vergi iadesi 

kanalıyla verelim diyoruz ki, belge düzeni otursun. 

Bugün faturalı vergi iadesiyle Türk maliyesi belirli bir oranda belge düzenini oturtmuştur. 
Gizli denetimlerde bu rakamlar -zannediyorum en son- yüzde 60 olarak ortaya çıktı. Bilmiyo
rum Maliyedeki arkadaşlarımız yeni bir çalışma yaptılar mı? Yani, istemeden belge verenlerin 
oranı daha yükseğe çıktı mı? Endişem, bu vergi affından sonra, o oranın daha aşağılara düş
müş olmasıdır. 

Türkiye'de, Türk toplumunun yapısına uygun düzenler kurmak mecburiyetindeyiz. Kim 
ne derse desin, klasik anlayışlarla, klasik denetim zihniyetiyle, klasik ceza zihniyetiyle, Türki
ye'de vergi belge düzenini kuramazsınız. 

"Cezaları ağırlaştıralım" tezleri vardır, "daha fazla denetim yapalım" tezleri vardır. 
Bunların faydaları vardır; ama yüzde yüz etkili olmaları zordur. Sakıncaları da vardır; 

örneğin: Türkiye'de hapis cezasını ağırlıklı olarak gündeme getirirsiniz, en iyi hukukçuları kad
rosuna alabilen en iyi avukatları çalıştırabilenler, hapisten sıyırabilirler; dar ve orta gelirli mü
kellef hapse gider. Yani, yakalamak istediğiniz kişiyi yakalayamayıp, içeri atamayabilirsiniz; 
ama orta halliyi içeri atabilirsiniz. Dolayısıyla, kurduğunuz sistemin, bugünkü toplum yapı
mıza uygun olması ve bir ağ örmesi lazım. Bugünkü kadrolarla, bugünkü paramızla, Maliye
nin elindeki bugünkü kaynaklarla çalışabilmesi lazım. Bunun için, mutlaka ve mutlaka, geçen 
dönem çıkardığımız bir iki kanunun etkinlikle uygulamaya konması gerekir. 

Çek, senet, vadeli çek de var... 
Türk kanunlarında henüz tanımlanmamış; ama çok yaygın uygulama alanı bulmuş vadeli 

çekin kontrol altına alınması gerekir. ( 

Poliçe, tahvil, hisse senedi... Bütün bunların, ekonomik hayatı aksatmayacak şekilde bel
gelendirilmesi gerekir. Yani, Maliyedeki arkadaşlarıma buradan ihtar ediyorum: Çıkaracakları 
tebliğler, ekonomik hayatı aksatmayacak şekilde olmalıdır; kırtasiyeciliği kesinlikle artırma-
malıdır. Artırdığı takdirde, faydadan çok zarar getirir; ama bunları kayda geçirecek düzeni kur
mamız gerekir. 

2. Belge düzeni bürokrasisini azaltacak bir kanun çıkardık. 
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"Belge kasası" dediğimiz bir uygulama var. Bugün anlaşmalı matbaalar, sisteme büyük 
yük getiriyor. Mükellef sevk irsaliyesi için, fatura için, yolcu listesi ve adisyon için anlaşmalı 
matbaalara gitmek zorunda. Bu, büyük bir kırtasiyecilik... Maliyeye gidecek, seri numaraları
nı bildirecek, kâğıt alacak... Maliyenin görevi, mükellefe zorluk çıkarmak değil, kolaylık sağ
lamaktır. Bunun için de, mükellefin işini ne kadar kolaylaştırabilmemiz gerekiyorsa, o kadar 
çok gayret göstermemiz gerekir. "Belge kasası" uygulaması, bunun gereğidir. Bu uygulamaya 
gidebilirsek, anlaşmalı matbaa olayını kökünden kaldırabiliriz. Bu uygulamaya gidebilirsek, 
naylon fatura olayını yüzde 90-95 belki yüzde 100 kaldırabiliriz. Yüzde 100 kaldıramayız her 
şeyi, yani, ben o kadar iddialı olmak istemiyorum. Bu uygulamaya gidebilirsek, her mükellefi 
her ay bir hesap uzmanı incelemiş gibi denetim sağlayabiliriz. 

Bunları niye anlatıyorum? Ben, gelirler politikasını, devletin politikası olarak görüyorum; 
bunu bir muhalefet-iktidar meselesi olarak görmüyorum. Çünkü, bu devletin gelirleri azaldığı 
zaman, bu devlet yıkılır. Devletin mükellefleri, devlete karşı mükelleftik görevlerini ihmal et
meye başlarlarsa, devletten korkmamaya başlarlarsa, vergi ödememeyi alışkanlık haline geti
rirlerse ve artırırlarsa, bu devlet yıkılır; hepimizin başına yıkılır. Onun için, burada biz yapıcı 
muhalefet görevini yapmak istiyoruz. 

Ha, bunları yapamadığınız takdirde, sizi tenkit edeceğiz. İstiyoruz ki, bu ülke, başka ülke
lere Örnek gösterilsin. Nitekim, gösterilmeye başlanmıştı: Pek çok ülke, Rusya dahil, Polonya, 
Romanya -yanlış hatırlamıyorsam- Pakistan, Mısır, Tunus, Çin, Hindistan, Türkiye'ye gelip 
Türkiye'nin vergi tecrübelerini, deneyimlerini örnek aldı. Faturalı vergi iadesini, Yunanistan 
örnek aldı; kendi KDV uygulamasını başlatamayınca, bizden örnek aldı... 

Eminim ki, belge kasası ve bu çek, senet sistemini de başlatırsak, diğer ülkelere daha iyi 
örnek olacağız, daha iyi vergi toplayabileceğiz;' 

Burada şunu kabul etmemiz lazım: Türkiye, bir Almanya, bir Amerika değildir. Bizim alt
yapımız henüz oluşmamıştır; kurumlaşma yetersizdir; bankaların, ekonomiye girme derinliği 
fazla değildir; çek kullanan insan sayısı fazla değildir; kredi kartı kullanan insan sayısı fazla 
değildir. Dolayısıyla, Türkiye'de, gelirlerimizi toplayabilmek için kuracağımız sistemin, onla-
rınkinden biraz daha farklı olması lazım. Onların kurumlaşma nispetini beklersek, otuz yıl, 
kırk yıl beklememiz gerekir. Onlardaki kredi kartı kullanma yaygınlığını beklersek, yine bir 
yirmi yıl, otuz yıl beklememiz gerekir. 

Bunları bekleyecek zamanımız yoktur. Sistemi adil hale getiremediğimiz sürece... Ki "ha
yat standardı" dedim; kaldırmamız gereken bir şeydir. Fransa kaldıramamıştır, italya kaldıra
mamıştır; ama ben diyorum ki, Türkiye kaldırmak zorundadır. Niye her zaman biz, kendimize 
o ülkeleri örnek gösterelim? Niye onlardan daha hızlı gidemiyelim? Gidebileceğimiz iddia
sındayım. 

BAŞKAN.— Sayın Kahveci, 5 dakika kadar bir zamanınız kaldı; önemli yerlerine değinir
seniz iyi olur. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Oldu Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Kanunu çıkardık; nasip olmadı, erken seçim geldi... Geçen 1991 yılı bütçesi burada konu

şulurken şöyle bir beyanım oldu: 1992 sonuna kadar, Türkiye'yi belge düzeninin dünyada en 
iyi işlediği ülke haline getireceğiz, dedim. Mecliste yaptığım tek vaat odur ve onun kanunlarını 
da çıkarmak bana nasip oldu. Kanunların şu anda uygulanması gerekiyor. Erken seçim olma
saydı, biz onları uygulayacaktık. Kanunları da çıkmıştır; dolayısıyla, bugünkü Hükümetin on
ları uygulayacağını ümit ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, burada vergi gelirlerinin artırılamaması endişesini taşıyorum; özel
likle dün de Maliye bütçesi üzerinde konuşan arkadaşlarımızın da gündeme getirdiği bazı ko
nular var bunları tekrar hatırlatmak istiyorum. 

Vergi dışı normal gelirlere konulan 16 trilyon lira, kanaatimce gerçekçi değildir. Fonlar
dan gelirler, 17 trilyon, gerçekçi değildir. Ayrıca, fonlardan bu kadar büyük kaynak transfer 
edildiği takdirde de, ekonomiye olacak menfi etkilerinden bilhassa bahsetmek istiyorum. 

Şu anda bütçe, bütçe olmaktan çıkmıştır. Transfer harcamaları, doların bu kadar fırlama
sı sonucu, en az, bugünkünün 10-15 trilyon üzerinde olacağa benzemektedir. Burada da Hü
kümetin, kamu bankaları kanalıyla faizleri düşürmeye çalışma operasyonunun yattığı kanaa
tindeyim ve borçlanma yerine emisyona gitmenin temel sorun olduğunu hissediyorum. Eğer 
serbest piyasada -ki, Türkiye'de gerçek anlamda serbest piyasaya geçtiğimizi ben hiçbir zaman 
iddia etmedim, bunu geçmiş dönem için de söyleyebilirim, geçiş dönemini yaşıyoruz. Bir sürü 
anormallikler var; oligopoller var kamu sektöründe. Özel sektörde ve hizmet sektöründe bazı 
sıkıntılarımız var, ama -siz, banka faizlerini, kamu bankalarını elinde tutan devlet olarak sınır
lamaya kalkışırsanız, emisyon yaparsanız, döviz fırlar; o da, bütçenize, daha büyük transfer 
ödeneği olarak gelir. Yani, hiçbir şey cezasız kalmaz, Doğru iş yapmadığınız sürece, mutlaka 
bir yerden patlak verir. Dolayısıyla, bugünkü bütçenin en büyük sorunu, şu anda gördüğüm 
kadarıyla, gelir rakamlarının bazılarının gerçekçi olmamasından öte, transfer ödemelerinin, 
şimdiden öngörülenin çok üzerinde olacağıdır. Bunun sonucu ne olacaktır?.. Ya daha fazla 
emisyon yapacaklardır ve korktuğum, Türkiye'nin şimdiye kadar girmediği bir olaydır, hiper 
enflasyona doğru gidiyor Türkiye. Çünkü, biri öbürünü itekler: Para bastıkça döviz fırlaya
caktır, döviz fırladıkça para basılacaktır. Dolayısıyla, burada Hükümetten beklediğimiz, daha 
radikal çözümlerdi. Çünkü, seçim meydanlarında çok büyük vaatlerde bulunulmuştur. Tabiî, 
bu vaatler yüzünden, o zaman iktidar olan bizler de zor duruma düşürüldük. "KİT'lere yete
rince para vermiyorsunuz" dendi; "Bizi kızdırmayın işçiyi sokağa dökeriz" dendi; "üreticiyi 
mağdur ediyorsunuz, alın terini vermiyorsunuz" dendi ve Türkiye bu noktaya geldi. 

Bugün bu Hükümet sıkışmıştır ve bu Hükümet gerçek anlamda köşeye sıkışmıştır. Muha
lefetteyken yaptığı tutarsız muhalefetle, bugün kendini köşeye sıkıştırmıştır. Bu durumdan da 
çıkması hayaldir. Açıkça söyleyeyim, bu durumdan çıkması hayaldir. Çünkü, radikal önlem 
alma cesaretlerini göremiyorum. Radikal önlemleri tasarlama yeteneğini de göremedim henüz. 
Çünkü, bu tablodan çıkabilmek için, gerçekten radikal vergi tedbirleri, radikal para politikala
rı, radikal ihracat politikaları ve hatta ve hatta radikal özelleştirme politikaları tasarlamaları 
gerekirdi. Bunların hiçbirinin daha lafzını dahi duymadım. 

Sayın Demirel 11 yıl muhalefette kaldı... 11 yıl, muhalefette ne yaptığını merak ediyorum. 
Biz daha şurada 4 aydır muhalefetteyiz; iktidara geldiğimiz takdirde, ne yapacağımızın, en in
ce detayına kadar, kanunlarının ana hatlarını hazırladık. 

Sayın SHP'liler, Sayın DYP'liler.-bu sizin ayıbınızdır. Yani, bu kadar yıl muhalefette kal
manıza rağmen, hiçbir kanun, hiçbir kararname hazırlamamanız, sizin ayıbınızdır; ama tabii 
bu ayıbınızı millet şu anda fark etmiştir; düzeltmeniz çok zordur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ben karamsarım. Özür dileyerek söyleyeyim, karamsarım. 
Türkiye'nin 1992 yılından karamsarım. Malî açıdan karamsarım, gelirler açısından karamsa
rım, döviz açısından karamsarım; diğer, anarşi, terör olaylarına girmek dahi istemiyorum. 

— 435 — 



T.B.M.M. B : 60 24 . 3 . 1992 O : 1 

İnşallah, bu bütçe Sayın Maliye Bakanının dediği gibi, bizi yanıltır, biz utanırız; ama en
dişem, Türkiye'nin çok zor duruma düşeceğidir. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kahveci. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Kars Milletvekili, Sayın Zeki Nacitarhan, bu

yurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Nacitarhan, arkadaşınızla birlikte kullanacağınız süre 30 dakikadır efendim. 
SHP GRUBU ADINA ZEKÎ NACÎTARHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; sözlerime başlamadan evvelhepinizi saygıyla selamlarım. 
Hepimizin bildiği gibi, en önemli iki vatandaşlık görevi vardır; bunlardan birisi, vergi ödeme, 

diğeri ise askerliktir. Günümüzde askerlik görevi de paralı hale getirilmekte; böylece, askerlik, 
artık, vatandaşlık görevi olmaktan yavaş yavaş çıkmaktadır. Ülkemizde de, kısmî dahi olsa, 
böyle bir uygulama başlamıştır. Böylece, vatandaşlık görevi olarak, sadece, vergi ödeme kal
mıştır. Bu açıklamayı, verginin önemini vurgulamak için yaptım. 

Sayın milletvekilleri, en sağlam gelir kaynağı, vergileridir. Borçlanma, para basma gibi 
diğer kaynakların, çok çeşitli, bazen de ağır karşılıkları vardır. Bu bakımdan, vergilerin ve ver
gi sisteminin üzerinde önemle durmak gerekir. Bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi, bizim 
sistemimizde de vergiler üç temel ayak üzerine oturtulmuştur: Bunlar, gelir üzerinden alınan 
vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler, servet ve servet transferlerinden alınan vergilerdir. 

Vergilerin, kural olarak, gelir üzerinden, vergi ödeme gücü dikkate alınarak tahsil edilme
si gerekmektedir. Ancak, vergi mükelleflerinin gelirleri yeteri kadar kavranamadığından, çağ
daş vergi sistemleri, gelirlerin harcanması sırasında da vergi almayı öngörmüştür. Gelirlerin 
kavranamamasından doğan boşluk böylece giderilmiş olmaktadır. Ülkemizde de aynı doğrul
tuda hareket edilmiş ve harcamalar üzerinden önemli miktarda vergi alınmaya başlanmıştır. 

Diğer yıllarda olduğu gibi, 1991 yılında da, vergi,hâsılatının yaklaşık yüzde 50'si, Gelir 
ve Kurumlar Vergisi, yüzde 30'u Katma Değer Vergisi, yüzde 2Ö'si de diğer vergilerden sağlan
mıştır. Harcamalar üzerinden alınan vergiler önemli miktara ulaşmıştır. Ancak, gelir üzerin
den alınan vergilerle, servet ve servet transferleri üzerinden alınan vergilerde olması gereken 
seviyeye ulaşılamamıştır. Bu durum, vergi adaletini zedelemekte, enflasyonu körükleyen un
surlardan biri olmakta ve ekonominin yönlendirilmesinde etkili olmayı azaltmaktadır. 

Vergi adaletsizliği, enflasyonun da etkisiyle, mükelleflerde direnç yaratmakta; bu durum, 
vergi kayıp ve kaçağını artırmaktadır. 

Vergi kayıp ve kaçağına yol açan en önemli etken, vergi sistemi ve uygulanmasındaki ek
sikliklerdir. Sık sık değişen vergi yasaları, sistemi karmakarışık hale getirmiştir. O kadar ki, 
bugün vergi uygulayıcıları bile, değişiklikleri, yeteri kadar takip edememektedir. 

Vergi oranları çok yüksektir. Bu durum, tüm vergiye konu olayların kavranamamasından 
ileri gelmekte ve verginin verimini azaltmaktadır. 

Vergi güvenlik önlemleri yeteri kadar işletilmemiştir. 
Vergilerin en temel dayanağı olan belge ve kayıt sistemi, bütün çabalara rağmen, henüz 

yerleştirilememiştir. Sistemimiz, beyan esasına dayanmaktadır. Vatandaş, gelirini, kendisi he
saplayıp, hür iradesiyle beyan etmektedir; devlete ise, bu beyanların doğru olup olmadığını 
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kontrol etmek görevi düşmektedir. Ancak, devlet, bu görevini yapmakta çok yetersiz kalmıştır. 
Devletin, her mükellefin beyanını kontrol etmesi mümkün olmadığı gibi, gerekli de değildir. 
Ancak denetimin belli seviyelere ulaşması caydırıcı etki yapacağından, vergi kayıp ve kaçağı 
önemli miktarda azalacaktır. 

Demokratik ülkelerde vergi olayına yüzde yüz hâkim olmak mümkün değildir. Ancak, 
başarılı sistemler, vergi olayını yüzde 80-90 oranında kavrayabilmiştir. 

Kayıp ve kaçağa yol açan en önemli etkenlerden biri de, vergi toplama yöntemlerindeki 
eksikliklerdir. Bu tür vergiler, sadece ödeyenlerden ve vergi kaçırma imkânı olmayanlardan alın
maktadır. 

Vergi idaremizin yapısında eksiklikler vardır: Eğitim eksikliği vardır; kolaylık ve basitlik 
sağlanamamıştır; henüz-otomasyona geçilememiştir; idare-mükellef ilişkileri, olması gereken 
seviyenin gerisindedir; vergi denetiminde boşluklar vardır; denetim elemanları, son yıllarda rutin 
işlerde çalıştırılmıştır; denetimin organizasyonunda boşluklar vardır. 

Ana hatlarıyla anlatmaya çalıştığım bu durum, vergi sisteminde ve uygulamasında önemli 
eksiklikler olduğunu göstermektedir. O halde, sistemini gözden geçirmek ve özellikle vergi ida
resini çok etkin bir hale getirmek gerekir. 

Vergi sistemine bir bütün olarak bakan, sistemi, kolay, basit ve anlaşılır hale getirmek is
teyen, idare-mükellef ilişkilerinde çağdaş anlayışı benimseyen, etkin bir vergi uygulaması ve 
etkin bir denetim sağlayacağını beyan eden Hükümetimizin bu tutumunu, olumlu, umut verici 
olarak karşılamaktayız. Hükümetimize, bu çalışmalarında her türlü kolaylığı gösterip, katkı
da bulunacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vergilerin, gelir sağlama fonksiyonları yanında, diğer 
fonksiyonları da mevcuttur. Uygun maliye ve vergi politikalarıyla.^elir dağılımının dengeli hale 
getirilmesine, sosyal adaletin gerçekleştirilmesine, ekonomik hayatın yönlendirilmesine ve özel
likle bölgeler arasındaki kalkınmışlık farklarının giderilmesine önemli katkılarda bulunulabi
lir. Bu noktalardan hareketle, Hükümetimizin, vergi sisteminde reform ve iyileştirme çalışma
ları yaparken, aşağıdaki hususlar üzerinde durmasını beklemekteyiz. 

1. Tüm vergi mevzuatı gözden geçirilerek, bunların, karışıklardan arındırılması, basit, kolay 
ve anlaşılır hale getirilmesi lazımdır. 

2. Sistemin bütünlüğünü korumak ve dengesini bozmamak için, çok zaruri haller hariç 
olmak üzere, vergi kanunlarındaki istisna ve muafiyetlerin daraltılması gerekmektedir. 

3. Sistemi yıpratan, belge sistemini olumsuz yönde etkileyen ve adaletsiz bir uygulama olan 
götürülük sistemlerinin gözden geçirilmesi ve bunların da olabildiği ölçüde daraltılması lazımdır. 

4. Vatandaşlık ve vergi mükellefleri nezdinde güven yaratılması gereklidir. Bu cümleden 
olarak, devlet, herhangi bir nedenle fazladan aldığı vergileri, en kısa zamanda iade etmelidir. 
Geç ödeme nedeniyle faiz alan devlet, geri ödemeyi de faiziyle birlikte yapmalıdır. 

İhtilaf yaratmaktan kaçınılmalıdır. 
Mükellefleri yakından izleyerek, ödeme zorluğu içinde olanlara kolaylık gösterilmeli, ver

gi mükelleflerini güler yüzle karşılamalıdır. 
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Vergi konusuna giren her olay, en iyi şekilde kavranıp, vergi kapsamına alınmalı; vergide 
adalet ve eşitliğe büyük önem verilmelidir. 

Vergilerdeki muafiyet ve istisnaların ve diğer ayrıcalıkların hangi amaçlarla konulduğu, 
her türlü basın ve yayın aracılığıyla vatandaşlara anlatılmalıdır. 

5. Vergi denetimi yeniden düzenlenmelidir. Vergi denetim elemanları, diğer rutin işlerde 
çalıştırılmamalıdır. 

Sistemimizin, beyana dayanan yapısı içinde, vergi denetim elemanlarının önemi çok bü
yüktür. Bu bakımından, denetim kadrolarına gereken önem verilmesi ve denetim elemanları
nın, vergi inceleme çalışmalarını etkin bir biçimde yapabilmeleri için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Bakanlığın merkez teşkilatında, Türkiye düzeyinde denetim yapan maliye müfettişleri, hesap 
uzmanları ve gelirler kontrolörlerinin toplam sayısı bini aşmaktadır. 

Bu birimlerin örgütlenmesinde eksiklikler olup, aralarında, gereken koordinasyon sağla
namamıştır. 

Denetim kadrosunun artırılması ve gereken koordinasyonun en iyi şekilde sağlanması 
gerekir. 

öte yandan, bu denetim elemanlarından belli bir görev süresini aşanların, vergi idaresi
nin, başta vergi daireleri olmak üzere, idarî kademelerde görevlendirilmesinin çok faydalı ola
cağını düşünmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sadece vergi sistemini iyileştirmek yeterli olmuyor. Ni
tekim, son on yılda vergi yasalarında sayısız değişikliklere gidilmiş: sayısız kanun hükmünde 
kararnameler, Bakanlar Kurulu kararları, tüzükler, yönetmeliler ve tebliğler çıkarılmıştır. Ne 

(var ki, bütün bunlara rağmen, vergi gelirleri istenilen seviyeye ulaşmaktan uzak kalmıştır. 

Bugün, vergi yasalarının nasıl uygulancağı, hangi dönemlerde, hangi hükümlerin tatbik 
edileceği, bırakınız mükellefleri, uygulayıcılar ve malî müşavirler tarafından dahi bilinmez du
rumdadır. Biraz önce arz ettiğim gibi, bu karmaşıklığın giderilmesi gerekir. 

Ancak, yasaların, iyi, hatta mükemmel olması, vergi gelirlerinin artmasına yetmiyor. Bu
nun için, Türkiye'de yepyeni ve çağın gereklerine uygun yapıda vergi idaresi kurmak gerekir. 
Çünkü, iyi bir vergi idaresi, yasaları, etkin, adil, tarafsız ve doğru olarak uygular; beklenen 
geliri sağlar. 

Vergi idaresinin yeniden yapılanması çalışmalarında, Bakanlık bünyesinde gelir idaresi müs
teşarlığı kurulması konusunun üzerinde önemle durulmasını beklemekteyiz. 

Şu anda, vergi idaresinin ihtiyaçlarından, noksanlıklarından ve karşılaştığı zorluklardan 
ayrıntılı şekilde bahsetmeye gerek yoktur. Meseleyi temelinden çözmek gerekir. Vergi sistemini 
iyileştirirken ve vergi idaresini yeniden yapılandırırken, çok önemli gördüğümüz şu hususun 
da dikkate alınması gerekir; Vergi sistemi ve vergi idaresi, suçlular yaratmamalıdır. Bugün şöy
le bir araştırma yapsak, vatandaşlarımızın yüzde 90'nın, şu veya bu nedenlerle, mevzuatımız 
karşısında suçlu durumuna düşürülmüş olduğunu görürüz. 

Bu durumdan süratle uzaklaşmamız, vatandaşımıza güvenmemiz gerekir. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vergi reform çalışmaları yapılırken, sistemin önemli 

boşluklarını teşkil ettiğine inandığımız şu hususların üzerinde durulmasını ve gerekli düzenle
melerin yapılmasını istediğimizi önemle belirtmek istiyorum: -
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Günümüzde değer artış kazançları çok önemli boyutlara ulaşmış olmasına rağmen, bu 
kazançlar kavranmamaktadır. Gayri menkuller ve bunların el değiştirmesinde alınan vergiler
de köklü reformlar yapılması lazımdır. 

Gayrimenkullerle ilgili vergi mevzuatı ve uygulamalar, çok adaletsiz ve toplum vicdanını 
zedeleyici durumdadır. Bu adaletsizliği yaratan iki büyük etken vardır. Bunlardan birincisi, gayri 
menkulün vergiye esas olan gerçek değerinin tespit edilememesi; ikincisi ise, vergi nispetlerinin 
çok yüksek olmasıdır. 

1970'li yıllarda gayri menkul değerlerinin tespitindeki eski usûl terk edilmiş, beyan esası
na geçilmiştir. Sadece on yıllık bir uygulamadan sonra, bu sistemin hiç,işlemediği ve adaletsiz
likler yarattığı görülerek, 1980'li yıllarda* beyan esası ile, götürülük arasında bir sistem seçil
mişi. Halen uygulanmakta olan bu sistem, daha büyük adaletsizliklere yol açmış, ilgili vergile
rin verimini artırmadığı gibi, denetim imkânını da tamamıyla ortadan kaldırmıştır. Bu sebep
le, gayri menkullerdeki değerleme sistemini kapsayan ve gayri menkullerle ilgili vergi ve harçla
rın da temelini teşkil eden Emlak Vergisi Kanununda acilen değişiklikler yapılması ve değerle
me sisteminin değiştirilmesi gerekmektedir. 

Gayri menkullerin değerlenmesinde 1970'li yıllardan evvel uygulanan tahrir sisteminin esas 
alınması ve bu sistemin iyileştirilerek, yeni bir düzenleme yapılması gerekir. Tahrir, yani gayri 
menkullerin teker teker tespit edilip yazılması sisteminin bir büyük engeli ve çok önemli bir 
dezavantajı vardır. En büyük engel, Türkiye'de kadastro çalışmalarının tamamlanmamış ol-
masıdır.*Bu engeli ortadan kaldırmak için, belirli önceliklerle kadastro çalışmalarının hızlan
dırılması gerekmektedir. Sistemin büyük avantajı ise, otomasyondur. Otomasyonun, yani bilgi 
işlem sisteminin en iyi uygulanacağı yerlerden biri, gayri menkullerle ilgili alandır. Böylece, 
vergi dışı kalmış tek bir gayri menkul veya tek bir olay kalmaz. Bu sistemin getirilmesi halinde, 
vergi ve harçların verimi katlanarak artacağından, vergi nispetleri çok küçültülecek ve alına
cak vergiler, ödeme gücünü zorlamayacaktır. En önemlisi de, adaletsizlikler büyük ölçüde or
tadan kalkacak, toplum vicdanını zedelemeyecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üzerinde önemle durulması gereken bir konu da, Ve
raset ve tntikal Vergisidir. Yaklaşık kırk yıldır uygulanan bu vergi, verimini kaybetmiş ve mü
kelleflerini, vergiden kaçınmak için dolaylı yollara sevk etmiştir. Ayrıca, adaleti de zedelemektedir. 

Bu verginin en önemli sakıncası, nispetinin çok yüksek olması ve ödeme gücünü dikkate 
almamasıdır. örneğin, 100 milyar lira varlığı olan bir kimse, vergiden kaçırmak için, bu varlı
ğını, sağlığında çeşitli yollarla elden çıkarmakta; böyle vergi ödemediği gibi, ilgili kişi, kendisi
ni de riske etmektedir, ö te yandan, dul bir eşe kalan tek evin, bu vergiyi ödemek için satılması 
durumunda kalınmaktadır. Bu verginin nispetinin, tavanı yüzde 20'yi aşmayan, müterakkiyet 
içinde acilen düşürülmesi ve miras kalan tek evin vergi dışı bırakılması gerekmektedir. Önerdi
ğimiz değişikliğin yapılması halinde, 200 milyar dolayında olan vergiye ilişkin hâsılatın da 10 
kat artacağına inanmaktayım. 

Hepimizin, üzerinde durulmasını arzuladığımız hususlardan birisi de, birçok Batı ülke
sinde uygulanmakta olan, vergi denkleştirme sisteminin, bizde de uygulanmasıdır. Bilindiği gi
bi bu sistem, vergi ödeyen herkesin, yıl sonunda bir beyanname düzenleyerek, ticarî, ziraî veya 
meslekî kazancıyla ilgili harcamaları dışındaki giderlerini maliyeye beyan etmesini öngörmek
te ve gerçek ödeme gücünü belirleyerek, fazla alınan vergilerin iadesini sağlamaktadır. 
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Bu sistem, hem vergi adaletine katkıda bulunacak, hem de belge sisteminin yerleşmesinde 
büyük etken olacaktır. Sayılamayacak kadar çok diğer yararları da olacak bu sistemin, vergi 
sistemimize kazandırılmasını Hükümetimizden beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son olarak üzerinde duracağım çok önemli bir konu 
da, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleriyle, kalkınmada öncelikli illerdeki vergi 
uygulamasıdır. Hepimiz biliyoruz ki, Doğu ve Güneydoğu Anadolu göç vermektedir. Bu yöre
lerde problemler vardır. Bu yörelerle, kalkınmada öncelikli diğer yörelerin sorunlarını çözmek 
için çok önemli bir araç olan vergiyi çok etkin bir şekilde uygulamalıyız. 

Sayın milletvekilleri, yasalarımızda değişiklik yaparak, kalkınmada birinci derecede ön
celikli illerde 5 yıl süreyle hiçbir vergi almayalım. Aynı sürede bu illerde yatırım yapanların 
bu yatırımlarından ve faaliyetlerinden de vergi almayalım. Size, burada bir örnek vermek isti
yorum: Kars'ta 1990 yılında ziraî ve ticarî kazançlardan elde edilen verginin miktarı 40 milyar 
Türk Lirasıdır. Bu verginin birkaç katını, çok gereksiz yatırımlara teşvik olarak vermekteyiz. 
Kaldı ki, Kars ve benzeri illerden göç edip de büyük kentlerin gecekondu bölgelerine yerleşen 
insanlara altyapı sunmak için, bu miktarların çok daha fazlasını harcamamız gerekmiyor mu? 
Tarım, hayvancılık ve sanayii teşvik için bu bölgelerin kalkınmasını amaçlayan katkılarda bu
lunalım. Kalkınmada birinci derecede öncelikli illere verilen kaynak destekleme primlerini yüzde 
40'Iardan yüzde 70'lere çıkararak, bu bölgelerde yaşamayı ve yatırımı cazip hale getirelim ki, 
göç etmenin önüne geçelim. Şehirlerin ve köylerin boşalmasıyla birlikte, üretime de katkı sağ
layalım. Birleşmeden önce, Almanya'nın Berlin'e verdiği önemi hepimiz bilmekteyiz. Diğer ted
birlerin yanında bu tedbirleri de mutlaka alalım. Bu tedbirlerin sonucu ne olur? 

Birincisi: Göç durur; böylece, göç nedeniyle büyük şehirlerde oluşan önemli boyutlu sı
kıntılar azalır. 

ikincisi: Göçten kaynaklanan, büyük şehirlerdeki yatırım zorunlulukları ortadan kalkar; 
buradan sağlanacak imkânların bir kısmı, yine, kalkınmada öncelikli bu yörelere kaydırılır. 
Kalan kısım ise, oralardan alamadığımız vergileri fazlasıyla karşılar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; SHP Grubu adına, 1992 malî yılı bütçesinin gelir büt
çesiyle ilgili görüşlerimizi sunmaya çalıştım. Sözlerimi burada bitirirken, gelir bütçesinin ülke-. 
mize ve insanlarımıza yararlı olmasını diler, şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıyla se
lamlarım. • 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nacitarhan. 
SHP Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Adıyaman Milletvekili Sayın Celal Kürk-

oğlu, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA CELÂL KÜRKOĞLU (Adıyaman) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Partinin 1992 yılı gelir bütçesi üzerindeki görüşlerini açıkla
mak üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Bugüne kadar yapılan görüşmelerde, bütçenin gider kısımları görüşüldü, harcamaların ne
reye ve ne kadar yapılacağı kararlaştırıldı, bu konularla ilgili olarak uygulanacak politikalar 
tartışıldı; bakanlıkların yapacağı yatırımların ve harcamaların miktarları tayin ve tespit edildi. 
Bugün ise, yapılacak bu harcamaların karşılanabilmesi, kaynağının nerelerden ve nasıl bulu
nacağı, giderler karşılığının nasıl toplanacağı hususunu görüşmekteyiz. 
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Sayın Başkan, kurulan SHP-Doğru Yol Partisi Koalisyon Hükümetinin programında şu 
görüşlere yer verilmiştir: Enflasyonla mücadelenin önemli bir parçası, kamu kesiminin yeni
den yapılandırılması ve kamu ekonomisinde şeffaflığın sağlanması olmaktadır. Bu amaçla, il
ke olarak, bütçe dışı fonlar, bütçe içine alınarak, malî disiplin içine sokulacaktır. Yürürlükte 
kalan fonlar da, Sayıştay denetimine tabi tutulacaktır. Fonların tasfiyesi ve gelirlerin bütçeleş
tirilmesi çalışmalarının hızla tamamlanabilmesi için, fon envanterinin çıkartılması ve kamu kesimi 
genel dengesinde tüm fon hesaplarının çok açık bir şekilde görülmesi sağlanacaktır. 

öngörülen bu programın ilk iki yılında ağırlık, konsolide bütçe uygulamalarıyla, KİT ve 
finansal kesim reformları sonucu, kamu borçlanma gereğinin düşürülmesine verilecektir. Bun
larla eş anlamlı olarak başlatılacak vergi reformunun asıl amacı ise, vergi düzeninin ıslahı, ver
gi gelirlerinin artırılması ve vergi adaletinin sağlanması olacaktır. Vergi reformundan, kısa va
deli dengeleme programı ve orta-uzun dönem sanayi atılım stratejisinin uygulanması açısın
dan da önemli katkılar beklenmektedir. 

Etkin vergi denetimleriyle, vergi kaçakları önlenecek ve vergi tahsilatı artırılacaktır. Gelir 
Vergisi, üniter bir yapıya kavuşturulacaktır. Kurumlar Vergisi oranı azaltılacak, ancak buna 
karşılık, dağıtılan kâr payının, üniter Gelir Vergisi sistemine dahil edilmesi sağlanacaktır. Böy
lece AT uygulaması olan, vergi mahsubu sistemine geçilebilecektir. Kentsel rantlar, yeni vergi 
düzenlemeleriyle etkin bir biçimde vergilendirilecektir. Sermayenin tabana yayılması ve borsa
nın canlandırılması için gerekli malî önlemler alınacaktır. Gelir adaletini sağlayıcı biçimde, as
gari ücret, kademeli olarak vergi dışı bırakılacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi Ko
alisyon Hükümeti Programının harfi harfine uygulanabilmesi için, bu arada yukarıda sıraladı
ğım vergiyle ilgili bölümlerinin yaşama geçirilebilmesi için, SHP Grubu olarak bize düşen her 
görevi yerine getireceğiz. Hükümetin bu konuda alacağı tüm kararlara gerekli desteği vereceğiz. 

Sayın milletvekilleri, geçen dönemlerde, Türkiye'nin ekonomisinde, ithalata, gereğinden 
fazla yer verildi. Geçen hükümetler döneminde, tütün ihracatı yapan Türkiye, bu ihracattan 
elde ettiği gelirin yarısı kadar sigara ithal etti. Otomobil üreten Türkiye, başka ülkelerden, özellikle 
Japonya'dan otomobil ithal etti. Bu ithalatlar, Türkiye için lükstü; ama, yapıldı. 

Ülkemizin kalkınması için, ithalatın mutlaka disipline edilmesi gerekir. İhracatın artırıl
ması, ithalatın kısılması gerekir. Ancak bu şekilde, denk bütçe yapabilecek duruma gelebiliriz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vergi, devletin, gerçek ve tüzelkişilere yüklediği eko
nomik bir yükümlülüktür. Sanayi devrimi sonrasında, bütün devletlerin en önemli gelir kay
nağını oluşturan vergilendirmenin başlıca işlevi, devlet harcamalarını karşılamaktır. Kaynak 
yaratarak, kaynak dağılımını değiştirerek ve ekonomik karar birimlerini yönlendirerek büyü
meye katkıda bulunmakla, gelir ve servet bölüşümünü düzenlemek de, vergilendirmenin öteki 
önemli işlevleri arasında sayılabilir. Uygulamada sık sık birbirleriyle çelişebilen bu işlevler ara
sında uyum sağlamak, vergi politikalarının temel sorunlarından biridir. 

Vergi yükümlülüğünün paylaşılmasında benimsenen en temel ilke, toplumsal sınıf ayırımı 
gözetmeksizin, herkesin vergi ödemesini öngören genellik ilkesidir. Buna karşılık, vergi yükü
nün, kişilerin kamu hizmetlerinden yararlanma düzeyine göre paylaşılması ilkesi, uyruklarına 
hizmet götürmeksizin, onlardan ağır yergiler alan ortaçağ ve sonrasının despotik yönetimlerine 
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karşı etkili bir silah olarak kullanıldıktan sonra, uzun süre uygulamadan kalkmış; ama 20 nci 
Yüzyılın ikinci yarısında, piyasa kurallarını kamu kesimine olduğu gibi yansıtma politikalarıy
la birlikte, yeniden yandaş bulmaya başlamıştır. 

Bununla birlikte, günümüzde hâlâ en yaygın bir biçimde geçerli olan eşitlik ilkesi, vergi 
yükünün, kamu hizmetlerinden yararlanma düzeyine bakılmaksızın, kişilerin ödeme gücüyle 
orantılı paylaşılmasını öngörür. ' ' 

Vergi politikası, ekonomi politikasının devamıdır. Bu özellik, vergileme konusunda kendi 
başına önemli ekonomik sonuçlar yaratabilecek bir politikanın oluşmasını engeller. Nitekim, 
Osmanlı tmparatorluğundaki ekonomik politikasızlık, hatta bağımlılık, bu duruma sıkı sıkıya 
bağlı bir vergi düzenini yaratmıştır. Vergi, sadece devlet harcamalarını ve borçlarını karşılaya
bilmek amacıyla alınmakta idi. Bir kısım verginin toplanması, Düyunı Umumiye İdaresine bı
rakılmıştı. Nereden daha rahat vergi alınabilecekse, orası vergilendirilmekte idi. Devlet, esaslı 
vergileri koyamamakta, vergi gündeme geldiğinde, Avrupalılar müdahale etmekte idi. Esaslı 
bir vergi örgütü yoktu. 

İşte, böyle bir yapıyı devralan Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarındaki politikası da, yeni 
vergiler koymaktansa, o günlerde acilen gerekli olan geliri; Osmanlı İmparatorluğundan kalan 
vergilerle toplamaktı. 

Türkiye Cumhuriyetinin vergi politikası, ekonomik politikanın oluşturulması için topla
nan 1923 İzmir İktisat Kongresiyle başlar, Yeni düzenin ekonomik politikası için kararlar al
mak üzere toplanan kongre, gündeme gelen ekonomik tercihlere bağlı olarak, vergi politikası
nın ana hatlarını ortaya çıkarır. İzmir İktisat Kongresinin kararları, etkisini 1925 yılında gös-1 

termeye başlar. 1925 yılında Aşar kaldırılmış ve kırsal kesimin yükü hafifletilmiş, vergi, şehirli 
nüfusa kaydırılmıştır. 

Yeni konan vergiler, hayvan sahiplerinden alınacak Sayım Vergisi, Umumî İstihlak Vergisi 
ve Kazanç Vergisidir. 1950 yılı, başından itibaren yürürlüğe giren yeni vergiler 1960 yılına kadar 
olan dönemde önemli bir değişikliğe uğramazlar. 1953 yılında Esnaf Vergisi kaldırılır, bunun 
yerine Gelir Vergisinin kapsamı genişletilir. 1950 yılında Muamele ve İstihlak vergileri kaldırı
larak, yerine Gelir Vergisi getirilir. 

27 Mayıs 1960 tarihinde idareyi ele alan Millî Birlik Komitesi, beş ay sonra bir af kanunu 
çıkararak, bazı vergi ve para cezalarını affeder. 1960 yılının sonunda yapılan yeni düzenleme
lerle, Kurumlar Vergisi artırılır. Gelir Vergisi Kanunu yeni baştan yazılırlarım kazançları vergi 
kapsamına alınırken, bazı istisna ve muafiyetler daraltılır, vergi oranları ayarlanır, servet bildi
rimi esası getirilir. 1960 siyasî hareketiyle başlayan plancılık, vergiye, klasik fonksiyonu olan 
kaynak sağlamayı ve kaynak dağılımını hedeflere göre düzenleme görevini yükler. 1970'li yıl
larda Taşıt Alım Vergisi, İşletme Vergisi, Gayrimenkul Kıymet Artış"Vergisi, Spor Toto Vergisi 
ve Bina İnşaat Vergisi gibi, yeni vergiler çıkarılır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüldüğü üzere, her konuda olduğu gibi, vergi politi
kamızda da, vergi yasalarımızda da zaman içinde çeşitli değişiklikler yapılarak bugüne gelin
miştir. Şu anda içinde bulunduğumuz dönemde ülkemizin sorunlarının büyüklüğüne paralel 
olarak, vergi yasalarımız ve vergi dairelerimiz, ihtiyaçlara cevap veremez durumdadır. Vergi de
netim elemanlarının azlığı nedeniyle, vergi denetimleri gereğince yapılamamaktadır. Bu nedenle, 
istenen ölçüde vergi toplanamamaktadır, sadece stopaj yoluyla toplanan vergilerde kaçak ön-
lenebilmektedir. Bir başka deyimle, devletin gücü, sadece ücretlilere yetmektedir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günümüzün koşullarına cevap verebilecek yeni bir vergi 
reformuna ihtiyaç vardır. Vergi kaçaklarının önlenebilmesi için, çağın gereklerine uygun bir 
vergi politikasının uygulanabilmesi için, bugüne kadar çıkarılan tüm vergi yasaları ve değişik
likleri tek tek elden geçirilerek; karmaşık olmayan, daha kolay anlaşılır, denetimi daha kolay 
yapılabilir bir vergi düzeninin kurulmasını Hükümetimizden beklemekteyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1992 yılı gelir bütçesinin devletimize hayırlı olmasını diliyor, 
bu vesileyle Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kürkoğlu. 
Refah Partisi Grubu adına, Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'a söz veriyorum, bu

yurun Sayın Kapusuz. (Alkışlar) 
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Refah Partisinin, 1992 malî yılı gelir bütçesi üzerindeki görüşlerini arz etmek için huzurlarını
za geldim; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bütçe çalışmalarının sonuna geldik. Aslında, başından beri aynı olan tablo, sonunda da 
devam etmektedir. Üzülerek beyan etmekteyim ki, burada, bürokrattan daha az milletvekili. 
var. Daha önceki dönemlerde de aynı mı oluyordu bilmiyorum; ama, herhalde bunun, Meclise 
yakışmayan bir uygulama olduğunu belirterek, yapılacak olan yeni düzenlemelerde, bunun için 
mutlaka acil bir tedbir alınmasını özellikle ilgililerden istirham ediyorum. .-

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1992 yılı bütçesini, zor şartlar geçirdiğimiz ülkemiz 
için, birçok musibetlerin devam ettiği, üzüntülerimizin yaşandığı şu günlerde, Cenabı Hak ta
rafından hayırlara'vesile etmesini niyaz ediyorum. Görüşmeler başladığından bugüne kadar, 
birçok konuda gerekli olan açıklamalar, mükerrer bir şekilde devam edegeldi, gider bütçeleri 
konuşuldu, şu anda da gelir bütçesi üzerinde son olarak, görüşler arz edilmektedir. 

Geçmişteki tutanakları okudum, "roller değişince, uygulamalar da değişecek mi?" Özel
likle bunu tespit etmek istedim, iktidarıyla muhalefetiyle inceledim; özellikle bugünkü İktidar 
mensupları, hâlâ kendilerini iktidar noktasında görmemekteler, hep temenni bazında birtakım 
görüşler arz etmekteler... ANAP'ın, geçmişteki yanlış uygulamalarını ifade etmekteler; ANAP'-
da, kendisini, gerekli olan savunmaya çekmekte ve geçmişte kendisine yöneltilen tenkitleri bu
rada tekrar etme gibi bir uygulamaya gelmektedir. 

Sayın Bakanımız, dün, bütçe üzerindeki görüşlerini ifade ederken birkaç hususa değindi
ler; "Bütçe, şekil itibariyle pek önemli değildir, bir projedir. Ancak, önemli olan, onun tatbik 
edilmesidir" dediler. 

Hakikaten de doğrudur; mühim olan, tatbikattır. Ancak, daha sonraki ifadelerinde, "he
defler bizden önce de ortaya konuldu; ama, tatbik edildi veyahut da edilemedi; ulaşıldı veya
hut da ulaşılamadı; bu, zamanla belli olacaktır" derlerken, elbette, daha önceki birtakım söz
cülerin bu bütçeye sahip çıkmadıklarına dair birtakım ifadeler de kullanıldı burada, özellikle 
İktidar mensupları tarafından. 

Sayın Bakanımız kadirşinaslık gösterip; "Bu bütçe bizim bütçemizdir. Elbette biz yaptık; 
fakat bu bütçenin geçmiş konjonktürünü de göz ardı etmemek gerekir" ifadesini de buyurdular. 

Doğrudur; ancak, Sayın Başbakanımızın, geçmişte, kendisine münhasır tarzda bir ifade 
şekli var: "Benzin vardı da biz mi içtik?" diyorlardı... 
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Yani, bu memleket iyiydi de, güzel gidiyordu da, iktidara niye geldiniz? Siz iktidara gel
miş olmakla, bozma değil, düzeltme noktasındasınız; elbette düzelteceksiniz. Siz, bu memle
ketin problemlerini çözmek için iddiaalı olarak geldiniz ve sayfalar dolusu vaatleriniz söz ko
nusudur. Millet, sizin bu vaatlerinizi görmek için sizi iktidar yapmıştır. Onun için, bunu, bir 
tenkit noktasında değil de, bir temenni noktasında Bakanıma arz etmek istiyorum. 

"Teşhisi koyduk, çareleri de biliyoruz" sözleri, üzülerek beyan edeyim ki, hazırlanmış olan 
bütçeyle biraz tenakuz içerisindedir. Elbette kaynaklar yeterli olmayacaktır, birtakım uygula
malarda yanlışlıklar bulunacaktır; ama, bunun göstergelerini, özellikle bütçede görmek, büt
çeden okumak mecburiyetindeyiz. Belki yine her zamanki edayla "Efendim, dört aylık bir hü
kümet, her şeyi, birden düzeltebilir mi?" diyeceklerdir. 

Elbette düzeltemeyecektir bir anda, sihirli değnek yok; ancak, ortaya getirilmiş olan büt
çe, bir.yılın bilançösudur, yapılacak hizmetlerin, yatırımların, temin edilecek gelirlerin göster
gesidir. Onun için, bu hususu özellikle beyan etmeyi bir vazife kabul ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her bütçe, o toplum için var olan ekonomik, sosyal, 
siyasî problemlere çözüm getirme yolunda bir başlangıç, hatta bir umuttur. Elbette, her yılba
şında, her dönem başındaki yapılmış olan bütçeden, bu millet, bir şeyler beklemektedir. Ümit 
edecektir ki, ümidiyle yaşayabilsin. Dolayısıyla, bu problemlerin çözümü için ve ihtiyaçların 
giderilmesi yönünde düşünmek, öncelikler sıralaması yapmak, çözümler için yeterli maddî kay
naklar ayarlanmasına çalışmak ve harcamaları öylece yönlendirme yoluna gitmek gerekiyor. 
1992 yılı bütçesiyle, var olan problemlerin çözülmesi yolunda, ihtiyaçlar için yeterli ve doğru 
kaynakların ayrıldığını söylemek de -mümkün değildir. 

Bu büçte, denk olmayan, küçük, yetersiz ve yatırımların yok sayılacak kadar az olduğu 
bir bütçedir. Yani, borç ödeme ve cari harcamaları ihtiva eden bir bütçedir. Bu sebeple, insanı
mıza huzur, refah, umut getirme yerine, üzülerek beyan edelim ki, işsizliğin daha çok artacağı, 
adaletsizliklerin ise devam edeceği gösterilmekte, âdeta beklenilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ekonomiye makro açıdan bir göz atacak olursak, dü
şük büyüme hızı, kronikleşmiş yüksek enflasyon, yüksek faiz uygulamaları, yatırımlarda dur
ma, üretimde yavaşlama, işsizlikte hızlı artış, ihracatta durgunluk, giderek artan ithalat, bo
zuk gelir dağılımı, ekonomiye yük haline getirilen KİT'ler, ödemeler dengesindeki bozukluk
lar, borçları borçla kapatmaya çalışan, karşılıksız para basarak, zamla, faizle ve haksız vergi
lerle vatandaşı ezmeye devam eden hükümetlerden yeni bir Hükümet... Kişi başına borç 7 mil
yon olmuş; 50 milyar dolar dış borç, 89 trilyon lira iç borç tablosu ortada olan bir devlet. Bu, 
hepimizin devleti. Siz de yapsanız, biz de yapsak, bizimdir; sahiplenmek mecburiyetindesiniz. 
Hani devlette devamlılık esastı? Sizlere aittir, hepimize aittir aslında. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu yönetimi bir güven meselesidir. Zaten, iktidar 
olmak da, bir yerde, oyların kendisine verilmiş olmasıyla, güvenin alınmış olması demektir. 
Koalisyon olarak, rakamlar itibariyle belki "halkın çoğunluğu arkamızdadır" sözünü kullan
maya hakkınız var; ancak, üzülerek beyan ederim ki, gelişen olaylar ve değişen şartlarla mille
timizin, Hükümete olan güveni, giderek zayıflamakta, hatta ümitsizliğe düşülmektedir. Bu çok 
mühimdir. Çünkü, bir hükümetin, ekonomik meselelerin üstesinden gelebilmesi, enflasyonla 
başa çıkabilmesi, plan ve programlarını, öngörülen istikrarlı ve dengeli kalkınma hedeflerine 
ulaştırabilmesi, gelir dağılımlarını düzeltebilmesi, sağlıklı bütçe yapabilmesi ve uygulayabilmesi, 
ancak halkın, kendisine güvenip, itimat etmesiyle kolaylaşabilir. Bunu kaybeden bir hükümet, 
elbette vatandaşların ümitlerini kıracaktır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce de söyledim; şu anda İktidarda bulunan 
yetkililer, özellikle "-cek" ve "-cak" ifade eden birtakım temenniler manzumesi sunup, ko
nuşmaya devam etmektedirler. Bunlarla ilgili, güvenin devam edebilmesi için, vaatlerle ilgili 
birtakım müşahhas uygulamaların ortaya gelmesi lazım. 

Bilindiği gibi, konsolide bütçe gelirleri dört kalemde toplanmaktadır: Bunlar vergi gelirle
ri, vergi dışı normal gelirler, özel gelirler ve fonlar ve katma bütçe gelirleridir. Bakıyoruz, yak-
laşık 176 trilyon lira olarak hedeflenen 1992 yjlı konsolide bütçe gelirlerinin 140 trilyon lirası 
vergi gelirleri, 16 trilyon lirası vergi dışı normal gelirler, İ 9 trilyon lifasıözel gelir ve fonlar, 
1 trilyon lirası da katma bütçe gelirlerinden oluşmaktadır. Bu duruma göre, vergi gelirlerinin 
payı yüzde 79,5, vergi dışı normal gelirlerin payı yüzde 9,2, özel gelir ve fonların payı 10,8, 
katma bütçe gelirlerinin payı yüzde 0,5 olmaktadır. 

Burada dikkati çeken bir' nokta, bu dağılımın geçmiş yıllardan farklı bir yapı arz etmesi
dir ki, şöyle: 1991 yılında vergi dışı normal gelirlerin konsolide bütçe içerisindeki payı yüzde 
5 civarında iken, 1992 yılı bütçesinde bu oran yaklaşık olarak yüzde 9,2, yani yüzde 10 hedef
lenmektedir. 1991 yılında yaklaşık 4 trilyon lira olarak gerçekleşmiş olan vergi dışı normal ge
lirler, tam dört kat daha artırılarak, yaklaşık 16 trilyon lira olarak hedeflenmiştir. Geçen yıla 
göre koşullarda esaslı hiçbir değişiklik olmadığı halde, bu oranda bir artışın ögörülmüş olma
sı, şayanı dikkattir. 

Vergi dışı normal gelirlerdeki bu yüksek artış hedefi, herhalde, esasen bütçe açığını düşük 
göstermek için yapılmıştır. Büyük ihtimalle, bu bir gizlemedir. 1991 yılında gerçekleşen 4 tril
yon liralık vergi dışı normal gelirler, deflatör ve büyüme hızı kadar artırıldığı halde, yani gayri 
safî millî hâsıla içerisindeki pay aynen tutulduğu takdirde, bu yılki vergi dışı normal gelirlerin 
6 trilyon lira olması gerekirdi. Oysa 16 trilyon liralık bir hedef konulmuştur. Bu da, bütçede 
yaklaşık olarak 10 trilyon liralık fiktif bir gelir artışı demektir. Dolayısıyla, bütçe açığı, baş
langıçta 32 trilyon lira olarak ön görülmüş, hedeflenmiş olmasına rağmen, bu rakamı ilave edecek 
olursak, 42 trilyon liradır. 

Bununla da kalacağa benzemiyor. Çünkü, vergi dışı normal gelirler içerisinde iktisadî devlet 
teşekkülerinden gelir kalemindeki 5 trilyon lira da ayrıca dikkati çekmektedir. 1991 yılında bu 
kalem, 20 milyar lira. Ama, bu dönem, yaklaşık olarak 5,5 trilyon lira olarak hedeflenmiş ol
ması, abartılı olarak ortadadır. Eğer, Hükümet diyorsa, "özelleştirme gelirleriyle biz bu hede
fi tuttururuz", biz de bu sefer deriz ki, "Kâr eden KİT'leri satmakla bu iş olmaz. Bu sakat 
bir özelleştirme politikasıdır." 

Sizden önceki hükümetlerin satışlarını tenkit eden koalisyon ortakları çok garip iddialar
da bulunmuşlardır; ama, tatbikatları, kendilerini âdeta tekzip etmektedir. Üstelik siz, Hükü
met olarak, "özelleştirme mi, özerkleştirme mi?... Bu hususta bile açık bir görüş ortaya koy
muş değilsiniz ve inandırıcı bir beyanda da bulunmuş değilsiniz. Ancak, ifade olarak 
"özerkieştireceğiz" "özelleştireceğiz" gibi, birtakım ifadelerle meseleleri geçiştirmeye çalışı
yor gibisiniz. Çünkü, ipragazdaki tatbikat, sizin bu yanlışlığınızı ortaya koymaktadır. Hangi 
gerekçenin altına sığınırsanız sığının, bu bir yanlışlıktır, bu uygulama sakattır. 

Konsolide bütçe gelirleri içerisinde artış yüzdesi fazla olan, yani gerçekleşme ihtimali bu
lunmayan bir diğer kalem de, özel gelir ve fonlardır, özel gelir ve fonlar içerisinde yer alan 
fonların bütçeye aktarılacağı miktar, 17 trilyon lira olarak hedeflenmiştir; 1991 yılında fonlardan 
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bütçeye aktarılan miktar ise, 4 trilyon liradır. Bu durumda, 1992 yılı için yüzde 283 oranında 
bir artış hedeflemişsiniz. 

Fonların birçoğunun tasfiye edileceğini, kalan fonların ise müşterek bir hesapta toplana
cağını Hükümet Programına koyan bu Hükümet, bu konuda şimdiye kadar somut bir adım 
da atmış değildir. 

1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının 31 inci maddesinde, sizin bu müşterek bu fon he
sabı oluşturmak istemeniz, daha sonra da aynı uygulamaya devam etmiş olmanız ve şu husus
larda dikkatimizi çekmektedir ki, biraz önce de söylediğimiz gibi, sizlerin işin başında kararlı 
olmadığınızı göstermektedir ve dolayısıyla da 17 trilyon liralık hedef -üzülerek belirtelim ki-
gerçekleşemeyecektir; ama, ümit ederiz ki, inşallah gerçekleşir. 

1992 yılında fonlardan aktarılacak miktar, kaba bir hesapla, 10 trilyon civarında gerçekle
şebilecektir. Bu durumda Hükümet, yaklaşık olarak 7 trilyon liralık fiktif bir gelir artışı da 
öngörmüştür ki, bu rakamı da bütçenin açıkları üzerine ekleyecek olursak, yaklaşık olarak bütçe 
açığı 49 trilyon liraya ulaşacaktır, ulaşmaktadır ve bu da rakamlarla ortadadır. 

Dikkat edilecek olursa, 208 trilyon liralık bir bütçede, 4^ trilyonluk açık görülmektedir 
ki bu zayıf ihtimaldir, biz bu bütçedeki açığın 60 trilyon olmasını muhtemel görmekteyiz. İşte 
208 trilyon liralık bir bütçenin, 60 trilyon lira gibi bir açık vermesi, herhalde, memleketimiz 
için düşünülmesi ve üzerinde durulması gereken bir noktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir bütçe, Hükümetin ve Sayın Maliye ve Gümrük Ba
kanının üzerinde ısrarla durduğu gibi, samimi ve gerçekçi bir bütçe de değildir. Çünkü, biraz 
önce arz ettiğim rakamlar, bunun diğer bir realitesidir. 1992 yılı konsolide "bütçe tasarısındaki 
genel bütçe gelir vergilerine baktığımızda, yüzde 78'lik bir artış hedeflendiğini görmekteyiz. 
Vergi gelirleri içerisindeki en yüksek artış, yüzde 89'luk bir artışla mal ve hizmetlerden alınan 
vergilerdedir. Mal.ve hizmetler üzerinden alman vergilerin adaletsiz vergi olduğu herkesçe bi
linmekte ve ifade edilmektedir. Zira, bu tür vergiler, kişilerin vergi ödeme güçlerine ve gelirleri
ne bakılmaksızın, herkesten aynı oranda alınmaktadır. Anayasanın 73 üncü maddesine ters olan 
bu uygulama, bundan önceki hükümetler ve bugünkü Hükümetin de ne yazık ki, uygulama 
alanındadır. 

Mal ve hizmetler vergilendirilirken, yüzde 50'sini oluşturan KDV'ye baktığımızda; ülke
mizde lüks malların KDV oranları yüzde 20'dir. Ancak, diğer ülkelerle mukayese ettiğimiz tak
dirde şunu görmekteyiz: Yunanistan'da yüzde 36, Portekiz'de yüzde 30, ispanya'da yüzde 33, 
İtalya'da yüzde 38, Tunus'ta yüzde 29, Fas'ta yüzde 30*dur. Lüks mallardaki yüzde 20'Iik KDV 
oranının birazcık yükseltilmesi, hem vergi gelirlerini artırmak açısından, hem de adaletsiz olan 
bu vergi türünün adaletsizliğini kısmen azaltmak bakımından doğru olacaktır. 

Bu bütçeyle, vergi gelirleri içindeki Gelir Vergisinin yüzde 41,5, Kurumlar Vergisinin ise 
yüzde 8'lik bir paya sahip olması hedeflenmiştir. Oysa, hepimizin bildiği gibi, Gelir Vergisinin 
yaklaşık olarak yüzde 80-85'i, kaynakta kesilen, tevkifat anında kesilen vergilerdir ki, bu da 
daha çok ücretlilerin ve maaşlıların vergilendirilmesidir. Ücretlilerden alınan vergiler, toplam 
Gelir Vergisinin yaklaşık olarak yüzde 56'sını oluşturmaktadır. 

Sistem, ücretliyi koruyacağı yerde, tüm yük âdeta bu vatandaşlarımızın sırtına yüklemek
tedir. Gelir Vergisi, yapısı itibariyle, maaş ve ücretlilerin aleyhinedir. Şöyle ki: Maaş ve ücretli
lerin vergisi, maaş ve ücret ödenmesi esnasında kesilmektedir. Oysa, beyannameye tabi gelirle
rin vergisi bir yıl sonra ve beyannamede belirtilen matrah üzerinden alınmaktadır. Yüksek enf
lasyonun yaşandığı ülkemizde vergiyi bir yıl sonra vermek, beyannameli mükellefler için ciddî 
bir avantajdır. Diğer yandan, beyannameli mükellefler, giderlerini de, gelirlerinden düşebilmek-
tedirler; oysa, ücretlilerin böyle bir imkânı da yoktur. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: faizler üzerinden yüzde 10 verginin alındığı bir sistem
de, emeğiyle geçinen ve asgarî ücretle çalışan insanların gelirlerinden yüzde 25 yergi alınması, 
sistemin ne kadar adaletsiz ve çarpık olduğunun bir göstergesi değil midir? 

Asgarî ücretin vergi,dışı bırakılması gerekmektedir. Hükümetimizin programında yer al
mış olmasına rağmen, üzülerek beyan ederim ki, geçinilebilecek parayı bile vermediğimiz as-, 
garî ücretlileri vergiye tabi tutmaktayız; vergi olarak, sadece, bordro üzerinden kestiğimiz ver
gilerle de yetinmeyip, tüketmiş olduğu her malın içerisinde var olan faiz ve vergilerle de müker
rer vergilendirmekteyiz. ' 

Sayın Hükümetimizden, asgarî ücretin vergi dışı tutulması vaadini en kısa zamanda yeri
ne getirmesini beklemekteyiz; hatta, kendilerinin bile programlarında arz ettikleri gibi, kade
meli olarak vergi dışı tutulması noktasında, biz, Meclisimize böyle bir kanun teklifi verdik; 
Hükümetten ve Sayın koalisyon ortaklarından da bunun özellikle desteklenmesini istirham 
ediyorum. 

Söylediğimiz gibi, maaş ve ücretler üzerindeki vergi yükünü hafifletmek için yapılması 
gerekenlerden biri de Gelir Vergisi tarifelerinin değiştirilmesidir. Tarifedeki dilim sayısı artırıl
malı ve diğer ülkelerden yüksek olan vergi oranları da düşürülmelidir. Zaten, maaşa, bordroya 
mahkûm ettiğiniz bu insanların, kesmiş olduğumuz bu ilk dilim vergilerini, diğer ülkelerle mu
kayese edecek olursak: Avusturya'da yüzde 10, Finlandiya'da yüzde 11, Fransa'da yüzde 5, Lük-
semburg'da yüzde 10, Portekiz'de yüzde 16, İtalya'da yüzde 10, Almanya'da yüzde 22, Japon
ya'da yüzde 10, Hollanda'da yüzde 14, Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 15'tir. 

Ben şunu merak ediyorum: Birçok noktalarda taklit ettiğiniz bu ülkeleri, niçin acaba bu 
faydalı noktalarda taklide yaklaşmıyorsunuz?... Bu da ayrıca dikkat edilecek ve taaccüb edile
cek noktalardan bir tanesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kurumlar Vergisinin, gelir vergilerinin yaklaşık yüzde 
8'ini oluşturduğu, üzerinde durulması gereken bir husustur. 

Kurumlar Vergisinin bu kadar düşük olmasında, kurumlara tanınan istisna ve muafiyetle
rin etkisi vardır. Tanınan bu muafiyetler ve istisnalar neticesinde, yüzde 46 olan Kurumlar Ver
gisi oranı, gerçekte yüzde 25 hatta yüzde 20 civarına inmektedir. Bu, kurumların ve holdingle
rin, bir asgari ücretlinin tabi olduğu vergi oranının da altında bir yergi ödemeleri anlamına 
gelmektedir. 

Diğer yandan, bu kadar düşük oranda vergilendirilen kurumların dağıttıkları temettüler-
den vergi alınmamaktadır. Gerekçe olarak da, tekrar vergi alınmaması düşünülmektedir. An
cak, bu temettülerin vergilendirilmemiş olması, bu işin önünü biraz daha fazla açmaktadır. 
Şayet bunlar vergilendirilecek olursa, aynı zamanda, bünyelerinde tutacaklar ve bu, kendileri 
için de bir otofinans aracı olacaktır. 

Gelir Vergilerinden bahsederken, Hükümet Programında bile olmadığı halde, üzerinde uzun 
uzun konuşulan Vergi Affı Yasasına değinmek istiyorum. 

Asgarî ücreti vergi dışı bırakacağını programına koyan bu Hükümetin, bu noktada hiçbir 
şey yapmazdan evvel, böyle bir yasayı çıkartmış olması, bu Hükümetin zihniyetini açıkça orta
ya koymaktadır. Yani, bu bir nevi, zengini, daha fazla zengin; fakiri daha fazla ezme politika
sının devamı mesabesindedir. (RP sıralarından alkışlar) ' 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; o halde, lütfen vaatlerinizi yerine getirmek için birta
kım çaba ve gayretlerinizi ortaya koyunuz. 
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Vergi affından beyannameli mükelleflerin yararlanacağı ve beyannameli olmayan mükel
leflerin ise bundan yararlanamayacağı, hepimiz tarafından bilinen bir gerçektir. Bu vergi affı
na bir sınırın getirilmemiş olması, vergisini ödeyen vatandaşlar için de ayrıca bir adaletsizlik 
unsurudur. Hiç olmazsa, bu aftan büyük oranda istifade eden holdinglerin açıklanması, Hü
kümetin şeffaflığına uygun düşer. Aynı zamanda, kamu vicdanında, özellikle, Hükümetin ve 
yetkililerin töhmet altında tutulmaması için bir imkân vermiş olur. 

Vergi affının vergisini zamanında ödeyen mükellefler için de haksızlık olduğunu yukarıda 
belirtmiştim. Bu yasayla, vergisini zamanında ödeyen mükellefler cezalandırılmaktadır. 

Sayın Maliye Bakanımız, Plan ve Bütçe Komisyonunda, aslının sekiz katına ulaşan vergi, 
faiz ve cezaların olduğundan bahsettiler. Vergi Affı Yasasına göre, bunun iki katı tahsil edile
cek, altı katı ise affedilecektir. Yani 1987 yılında 100 lira olan bir vergi, bugün 200 lira olarak 
alınacaktır; geriye kalan 600 lirası ise affedilecektir. Oysa, 1987 yılındaki 100 liranın bugünkü 
değeri, tüketici fiyatları endeksleriyle hesaplanacak olursa, 755 liradır. 

BAŞKAN — Sayın Kapusuz, beş dakikanız kaldı. Önemli yerlerini açıklarsanız diye uya
rıyorum. • 

SALÎH KAPUSUZ (Devamla) •— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
1987 yılında 100 liralık vergi borunu ödemeyip, bu parayı kullanan kimsenin; şimdi en 

az 755 lirası olduğu halde, bu paranın sadece 200 lirasını ödeyecektir. Dolayısıyla, bu vergi 
borcunun endekslenerek bugüne getirilmesi ve bu şekilde tahsil edilme yoluna gidilmesiyse, 
en uygun olanıydı. Ayrıca, bu durum göz önüne alınarak, vergi affına belirli bir sınır da geti
rilmeliydi. 

Bu bütçedeki vergi gelirleri, bütçe harcamalarının yüzde 67'sini karşılayacak olan vergi 
gelirleridir. Vergi gelirlerinin her 100 lirasının 30 lirası, faiz ödemelerine gitmektedir. Aslında, 
Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi, yine vergi gelirlerinin her 100 lirasının 54 lirası borç öde
melerine gidecektir. Bu, şu demektir: Yani, vergi dolayısıyla toplanan her 100 liranın 84 lirası 
faiz ve borç ödemelerine gidecektir. Bu bütçeyle öngörülen faiz ödemeleri, dolayısıyla, yatırım 
harcamalarının 1,5 katıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, adaletsiz vergi sisteminde ücretlilerin vergi kesintileri 
fazla olup, harcamalar üzerinden alınan vergilerin oranlan da giderek artmaktadır. 

Esnaf ve çiftçinin vergi yükünün hafifletileceğine dair vaatlerinizle ilgili herhangi bir ça
lışma yok. Küçük çiftçiler dahil, vergi alıyorsunuz, yani stopaj yoluyla vergilendiriyorsunuz. 
Halbuki, Vergi Kanununda, "küçük çiftçi vergiden muaf" denmesine rağmen, önce, Hükü
met olarak şu küçük çiftçiden başlayıp, bu vergi yükünü hafifletiri. Bu hususta tarafımızdan 
hazırlanmış olup, Meclise sunulmuş olan, ziraî kazançlardan stopajların kaldırılması teklifi
mizin desteklenmesi için, Hükümetimizin ve Sayın Bakanımızın yardımlarını bekliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz isterdik ki, bu Hükümet, vergi affıyla uğraşmak 
yerine, 1992 gelir bütçesi görüşülmeden önce vergi reformuyla ilgili paketini açıklasaydı; ama, 
siz, maalesef, her şeyi geriden takip ediyorsunuz; Hükümeti kuruyor, iki ay sonra vergi paketi
ni açıklıyorsunuz; 1992 yılı gelir tahminlerini kapatıyor, daha sonra mevzuat değiştirmeyi dü
şünüyorsunuz! Bu Hükümetin çalışma takvimi âdeta ters işlemektedir. Vaatlerinizi yapmadan, 
vaat etmediğinizi yapmaya kalkışıyorsunuz. Adetâ, önce yapılması gerekenleri sona, sonra ya
pılması gerekenleri öne alıyorsunuz. Bunun hikmeti mucibesini de pek anlayamıyoruz; üzüle
rek beyan edelim ki, anlayamıyoruz. 
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Fon ve diğer sahalardaki çalışmalarınızı da kamuoyu tarafından dikkatle izlenmektedir 
ve inşallah, bizim tarafımızdan da incelenmeye ve hatta takip edilmeye devam edilecektir. 

Hükümet Programında, Gelir Vergisinin üniter hale getirileceğinden bahsediyorsunuz. 
Bu, çok güzel bir şey; bu, hakikaten bir zarurettir. Faizlerden yüzde 10 vergi al; ücretli

den, esnaftan, köylüden yüzde 25 vergi al... Bu, açık bir haksızlıktır. Hem böylesine farklılaş-
tıracaksınız, hem de hepsini Gelir Vergisi sayacaksınız; hem de böylesine farklılaştırdıktan sonra, 
tutacaksınız, haksız olarak, farklı dilimlerde, farklı oranlarda vergilendireceksiniz... Bu ada
letsizliğin tarafınızdan kaldırılacağını ümit etmekteyiz. 

Aslında, tamamen ters işleyen vergi sisteminde, vergi, zenginden değil, fakir ve fukara
dan, yani güçsüzden alınmaktadır; çünkü, kazançtan alınan vergi, tüketiciden toplanıyor. Ver
gi ödeyenler âdeta tahsildarlık yapıyorlar. O halde, vergi, varlıklıdan, güçlüden ve zenginden 
alınmalıdır. Bunun için de iktidarıyla muhalefetiyle bir ittifak içinde değerlendirme yaparak, 
âdil bir noktaya ulaşmak mecburiyetindeyiz; ama, üzülerek beyan ederim ki, geçmişten beri 
uygulanan şey şudur: İktidar, kendi getirdiklerini savunur, muhalefet de tenkit eder. Ne yazık 
ki, iktidarların, özellikle muhalefetten istifade etme gibi bir düşünceleri, maalesef uygulama
da görülmemektedir; "istifade edeceğiz", "faydalanacağız" ifadelerinden öteye gitmemekte
dir. Aslında, burada söylenen bir şey doğruysa, haklıysa, haklı olduğu kabul ediliyor ise, bu 
mutlaka tatbikata götürülmelidir. Vj 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Salihciğim, kaynak konuşuyor orada, kaynak... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Biraz önce tablosunu yaşamış olduğumuz Kültür Ba

kanlığında olduğu gibi, bir bakıyorsunuz reddediliyor, bir bakıyorsunuz, birtakım dolaylı yol
dan uygulamalarla tekrar kabul ediliyor... 

Muhterem milletvekilleri, bu Hükümet, geçen iktidarın birtakım yanlışlıklarını burada ifade 
etmiştir, özellikle, peşin verginin kaldırılması noktasında bir girişimi bekliyoruz. Bunun ya
nında, iki konuya değinerek Sayın Bakanımdan... 

BAŞKAN — Sayın Kapusuz, süre bitiyor... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Bitiriyorum. 

BAŞKAN '•— Hayır, Meclisin süresi bitiyor, süreyi uzatmak için oylamaya sunmak so
rundayım. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Peki efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan 
öncelikle, şu memur maaşlarının, zaruri olarak, bankalarda hesap açarak alınması nok

tasında, zaten çilesini çeken, bordro mahkûmu dediğimiz b u insanlarla, özellikle bu-uygula
mada bir çıkar yol bulma noktasında, Sayın Bakanımızdan, ilgilenmesini bekliyorum. 

Bir diğer husus da, zaten çıkmaza girmiş olan ekonomik şartlar içerisinde, şu motorlu 
taşıtların alım-satımlarında uygulanan kasko değeri üzerinden satışlarının düzeltilmesini bek
liyorum. Bu hususta bir açıklama yapmak istiyorum, Sayın Bakanım: Bir nakliyecinin, 1984 
yılında 14 milyon liraya almış olduğu bir TIR, bugün noterlerde, kasko değeri olarak, yaklaşık 
164 milyon lira üzerinden değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, alım-satım için notere giden va
tandaşımız, yaklaşık olarak 20 milyon lira KDV ödemekte; aynı zamanda, enflasyonist orta
mın getirmiş olduğu bu farktan doğan 53 milyon lira gibi bir Gelir Vergisi talebiyle karşı karşı- ' 
ya kalmaktadır. Zaten zor şartlar içerisinde hayatını idame ettirme noktasında kalan bu esnafı-
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mızın, bu meselesine bir çözüm getirilmesi lazım. Bir nakliyeci esnafı, 1984 yılında almış oldu
ğu bir TIR'ı bugün satacak olsa, satış sonucu elinde kalan parayla, galiba, elle sürülen üç te
kerlekli bir vasıta alma noktasına gelecek, belki de iflas edecektir. 

Elbette, bu tür yanlışlıkların düzeltilmesi noktasında, Hükümetimizden birtakım hayırlı 
hizmetler bekliyoruz. 

özellikle, sözle değil de, tatbikatla bu memleketin meselelerine çözüm bulunması, fakirin 
fukaranın ve yoksul kesimin hak ve hukukunun korunması noktasında samimi duygularımı 
ifade ederken, 1992 yılı gelir bütçesinin, memleketimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olma
sını diler, Sayın Bakanımıza Allah kolaylık versin der, Maliye mensuplarına başarılar diler, he
pinizi saygılarımla selamlarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kapusuz'a teşekkür ederiz. 
Saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.02 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Kadir Ramazan COŞKUN (İstanbul) 

; © - . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 inci Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 56) ile, 22.4.1983 Tarih ve 2820 Saydı Siyasî Partiler Kanununun 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (S. Sayısı: 57) görüşülme gün ve sürelerine ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi 

BAŞKAN — İki adet Danışma Kurulu önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 

No : 23 Tarih : 23.3.1992 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül

müştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Güneş Müftüoğlu Ülkü Güney 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan Oğuzhan Asiltürk 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

öneri : 
23.3.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 56 Sıra Sayılı Efta 

Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısının, gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kıs
mının 2 nci sırasına, 57 Sıra Sayılı 22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 3 üncü sırasına, 48 saat geçmeden alınarak görüş
melerine Genel Kurulun 24.3.1992 Salı günkü Birleşiminde Bütçe programının bitiminden sonra 
başlanması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, gerektiğin
de saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam olunması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarına, 31.3.1992 tarihinden itibaren 
10 gün ara verilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun diğer önerisini okutuyorum : 

Danışma Kurulu önerisi 

No : 24 Tarih : 24.3.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 31.3.1992 tarihinden itibaren, 10 gün ara 
verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

\ Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Güneş Müftüoglu Ülkü Güney 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Mahmut Alınak Oğuzhan Asiltürk 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşanları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (Devam) 

A) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 

2. — 1992 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/325) (S. 
Sayısı : 25) (Devam) 

3. — 1990 Malt Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı : 48) (Devam) 

4. — Katma Bütçeli idareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Devam) 

5. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinlıesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (J/263, 3/141) (S. Saytst: 46) (Devam) 

BAŞKAN — Gelir Bütçesi üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Şimdi, Gelir bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Balıkesir Milletvekili Sayın 

Hüseyin Balyah'ya söz veriyorum. 
Buyurun. 
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DYP GRUBU ADINA HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri, sayın milletvekilleri; huzurlarınızda, 1992 yılı gelir büt
çesi hakkındaki görüşlerimizi, arz etmek üzere, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulu
nuyorum. Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyor; çalışmalarımızın mem
lekete, millete hayırlar getirmesini gönülden temenni ediyorum. 

Değerli milletvekilleri; demokrasiyle yönetilen ülkelerde seçimle işbaşına gelen hükümet
ler, toplumun isteklerini yerine getirmede daha duyarlı davranmaya gayret sarf etmektedirler. 
Devletin klasik görevleri yanında, sosyal refahın sağlanmasına da programlarda ağırlık veril
mesi, kamu harcamalarını artırmış, malî yönetim ve bütçe üzerinde önemli etkiler ve baskılar 
yaratmıştır. 

Hükümetlerin, kamu harcamalarını yürütebilmelerinde kullanacakları en önemli araç, büt
çedir. Çağdaş ekonomilerde bütçe, ekonomik büyümeyi destekler, yüksek enflasyon ve İşsizliği 
önler ve millî hedefleri gerçekleştirirse, kendine düşen görevi yapmış sayılır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde son otuz yılda, kamu harcamalarındaki artış 
hızı, gelir kaynaklarındaki artış hızını aşmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik geliş
me çabaları ve gelişmiş ülkelerle aralarında var olan ekonomik açığın giderek büyümesi, dün
ya ekonomisinin, 20 nci Yüzyılın ikinci yarısındaki en önemli özelliğidir. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki gelişme sorunlarının çözümünde ana görev devlete düşmek
tedir. Gelişmekte olan ülkelerde, tasarruf yetersizliği, sermaye malları artış hızının azlığı, kay
nak dağılımı bozulduğu ve gelir bölüşümü eşitsizliği gibi içsel ve dışsal yapısal problemler mev
cuttur. Bu problemlerin çözümlenmesi için, devletin, piyasa mekanizmasına az çok müdahale 
ederek, gelişme için gerekli harcamaları yapması ve bu harcamaları finanse edecek kaynaklan 
sağlaması gereklidir. 

Gelişme sürecinde devlete büyük görevler düşmesi ve devletin, yapısal sorunları çözecek 
sağlıklı kaynaklan, düşük olan millî gelirden elde edememesi, gelişmekte olan ülkelerde bütçe 
açıklarının ortaya çıkmasında ana etkenler olmaktadır. 

Ülkemizde, çağdaş gelişmelere paralel olarak, 1950'li yıllarda vergilerde beyan esasına ge
çilerek, 1965'li yıllarda da bütçe reform çalışmaları başlatılarak, klasik bütçeden, program bütçe 
uygulamasına geçilmiştir. 

Yine bu yıllarda, Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasıyla planlı döneme geçilmiş; Tür
kiye'nin kalkınma yöntemi ve öncelikleri belirlenerek, kalkınma planlarına göre ülkenin ve eko
nominin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Türkiye'de, dünya şartlarına göre -1923-1950 arasındaki 
yıllar, kurulma ve onarım yılları olarak ifade edilebilir-1950-1960 yılları arasındaki ilk hamle
den sonra, 1965 yıllarında başlayan ikinci büyük hamle ve gelişmeler, 1971 yıllarında, ikinci 
kısmî müdahaleyle duraksamış; zor şartlara rağmen, 1975-1977 yıllarında yine bir hamle dö
nemi yaşanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet tarafından Yüce Parlamentoya sunulan 1992 Yılı Konsoli
de Bütçe Kanunu tasarısı, enflasyonun düşürülmesine ve ekonomik dengelerin yeniden kurul
masına yönelik politikalar çerçevesinde, azami tasarruf anlayışı içinde hazırlanmış bir tasarı
dır. Bu bütçede, ülkemizin malî ve ekonomik olanaklarının en etkin ve en verimli şekilde kulla
nılması, israfın önlenmesi, malî disiplin sağlanarak, kamu açıklarının önemli bir bölümünü 
oluşturan konsolide bütçe açıklarının azaltılması, gelir dağılımının düzeltilmesi ve devlet hiz
metlerinin etkinliğinin artırılması esas alınmıştır. 
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Bu bütçe, geçiş dönemlerinde ekonomide ve malî sistemde yaratılan tahribatın giderilme
si, ekonomiye ve malî sisteme bir çekidüzen verilmesi amacına yönelik restorasyon politikala
rının ilk adımlarını taşıyan bir bütçedir. 

1992 bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında da söylediğim gibi, 
daha önce, sekiz yılda yapılan hataların sonucunda, bu bütçe, maalesef Hükümetin istediği 
bir bütçe olamamıştır. Bütçeyi 100 lira olarak kabul edersek; bunun yaklaşık 60-70 lirası perso
nel gideridir, 20-30 lirası daha önceki yılların bu bütçeye taşıdığı borçlar, ödenecek paralar ve 
transfer harcamalarıdır; geriye kalan 10-15 lira da yatırıma harcanacaktır. 

Sayın Başbakanımızın da söylediği gibi, bu bütçe, harcanmış bir bütçedir. Bu bütçe, bir 
noktada, bizim Hükümetimizin hazırladığı; fakat şartlarını ANAP'ın ortaya koyduğu bir büt
çedir. Ne yazık ki, Türkiye'nin sekiz senesi heba edilmiştir. Gırtlağa kadar iç ve dış borç ile, 
bunların faizleri devralınmıştır. 

Biz huzurlarınıza hayalî bir bütçeyle gelmedik. 1976 bütçesini biz yapmıştık; o bütçe 157 
milyar liraydı, şimdiki bütçe 207 trilyon liradır, Demek ki Türk Lirası, aradan geçen süre için
de, 1 318 defa kıymet kaybetmiştir... Türkiye'nin son onbeş sene içinde nereden nereye geldiği 
buradan çok iyi anlaşılmaktadır. 

Biz, hayalle değil, gerçekle uğraşıyoruz, işte, bu bütçe hayal değil, gerçek bir bütçedir. 

Sayın milletvekilleri, 1992 yılı bütçesi, Hükümetimizin bütün istek ve hedeflerini tam ola
rak yansıtan bir bütçe değildir. Bu bütçe, hem bir derlenip toparlanma bütçesidir, hem de sön 
sekiz yılın yarattığı ağır tahribatın giderilmesi için atılan bir adımdır, zeminin temizlenmesi 
adımıdır. 

Devlet harcamalarında israf mutlaka önlenmelidir diyoruz. Nasıl mı?.. Testiyi ağzına ka
dar doldurdun; peki, dibi delikse ne olur?.. ANAP'lıIarın yaptığı gibi delik testilerle değil, kı
rık olmayan, sağlam testilerle milletin huzuruna çıkıyoruz. Esasen, Maliye Bakanlığı bütçeyi 
hazırlarken, bu konuda azamî titizliği göstermiştir. Bütçe uygulamasını da aynı titizlik içinde 
yürüteceğinden eminiz. Maliye, bu işin takipçisi olacaktır. Bütün masrafçı dairelerin, yani ya
tırımcı dairelerin de Maliye'ye yardımcı olmasını istiyoruz. Bunlar, bu bütçenin gerçekleşmesi 
için elzemdir. 

İsrafın sebeplerinden biri de, malî sistemdeki dağınıklık ve disiplinsizliktir. Bunun en 
çarpıcı örneği fonlardır. 

Fonların gelir ve harcamaları büyük rakamlara ulaşmış; fonlar artık istisna olmaktan çık
mıştır. Burada büyük bir derlenip toparlanma ihtiyacı vardır. Maliyeci arkadaşlarıma sesleni
yorum: ,Maliye, bu işin üzerine gitmelidir. Aynı olaylar döner sermayeler için de geçerlidir. 

Sayın milletvekilleri, bütçenin bir gider bir de gelir kanadı vardır, Birisi devlete kaynak 
sağlar, diğeri de bu kaynakları en rasyonel şekilde kullanma çarelerini bulur ve uygular. Bu 
olayı, sadece, vergi tahsili ve harcama şeklinde basite indirgemek de mümkün değildir. Bütçe
nin bu iki kanadı, aslında bir bütün teşkil eder; ikisi birlikte, bütçe politikasını, yani Maliye 
politikasını oluşturur. 

Değerli milletvekilleri, gelir bütçesinin müzakeresi münasebetiyle, burada özellikle, mali
ye politikasının gelir politikası kanadı üzerinde durmak istiyorum. 

Gelir politikasının bir tane hedefi yoktur, muhtelif hedefleri vardır. Vergi mevzuatının ha
zırlanması ve uygulanması, devlet gelirlerinin tahsili, gelir idaresinin ilk ve bilinen birinci görevidir. 
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Vergiler, gelişmenin finansmanını gerçek kaynaklardan, enflasyonsuz sağlayabilecek bir 
finansman yöntemidir. Bu yönüyle, vergi sistemi, yeterli kaynağı, vergileme ilkelerine uygun 
olarak sağlayıp, gelişmenin istikrarlı sürdürülmesi için gereklidir. Bazıları "vergi almayalım, 
ormanları keselim, madenleri çalıştıralım" diyorlar; burada konuşarak bütçedeki vergi gelirle
rini az buluyorlar; ama şimdi, buradaki sıralarda da yoklar. Bizim Grup toplantımızın olduğu-
nu bildikleri halde -öbür partilerin de grup toplantıları var- burada bulunmuyorsunuz diye müş
teki oluyorlar. Bütün arkadaşlarımız grupta idi. Bu arkadaşlarımız şimdi nerede?.. 

Sayın milletvekilleri, 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının Ek-b Cetvelinde; genel büt
çe gelirleri arasında yer alan vergi gelirleri içinde, 139 trilyon vergi dışı normal gelirler, 16 tril
yon özel gelirler, 18 trilyon ise fonlar için gelir tahmini öngörülmüştür. 

1992 konsolide bütçe gelirlerinin 175 trilyona ulaşacağı ve önceki yılın tahsilatına göre yüzde 
76,5'lik bir artış olacağı tahmin edilmiştir. 

1992 yılı bütçe gelirlerinin, önceki yılın tahsilatına göre yüzde 80,5'hık bir artışla 174 tril
yona -yuvarlak olarak 175 trilyona- bu toplam içinde de, vergi gelirlerinin yüzde 77,5'îik bir 
artışla 140 trilyona, vergi dışı normal gelirlerin 16 trilyona, özel gelirlerin ve fonların ise yüzde 
46,5 artışla 18 trilyona ulaşacağı tahmin edilmiştir. 

Katma bütçeli kuruluşların öz gelirleri ise, 1992 yılında, 1 trilyon lira olarak tahmin edil
miştir. 

1992 yılında, vergi gelirlerinde 139 trilyon 750 milyar lira tahsilat yapılması hedeflenmiş
tir. Bu miktar, bir önceki yıla göre yüzde 77,5'Iik bir artışı ifade etmektedir. Bu büyüklüğün, 
ekonomideki gelişme, gayri safi millî hâsıladaki artış, yapılan yasal ve idarî düzenlemeler de 
dikkate alındığında, gerçekleşebileceğine, gerçekleştirileceğine, bunun daha üstüne de çıkıla
cağına inanıyoruz; Hükümetimize güveniyoruz, destekliyoruz. 

öngörülen gelir tahmini sonucu, 1991 yılında 17,3 olan vergi yükü, 1992 yılında 19,2'ye 
yükselecek ve vergi esnekliği de l'in üzerinde gerçekleşecektir. 

Bu vergi yükü ne demek?.. Gayri safi hâsıladan devletin aldığı nispet demek. 19,2'ye çıkı
yor. Bu, 1980 öncesinde 20'nin üzerindeydi; 22, 23, 24, 25'Ierdeydi. 1983 yılında ANAP geldi; 
bu, 12,3'e, 13'e, 14'e, 15'e, 16'ya indi; vergi alınmadı. Ne alındı? Borç para... Baraj satıldı, şu 
satıldı, bu satıldı; borç... Faiz, borç, faiz, borç... Sonunda, -alınanlar da bari iy ibir şeye yatırıl-
sa amenna; o da yapılmadı- tşte, gele gele önümüze, böyle ağzına kadar harcanmış bütçe geldi. 

1992 yılında, vergi dışı normal gelirlerden 16 trilyon 200 milyar lira tahsilat yapılacağı ön
görülmüştür. Alınacak kararlarla, özelleştirmeden elde edilecek gelirlerden bütçeye aktarıla
cak miktar ile tahsilatın hızlandırılmasıyla ilgili kanun tasarısına göre tahsil edilecek vergi zam 
ve cezalarının da bu bölümde yer alacağı hususu dikkate alındığında, öngörülen büyüklüğün 
gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. 

özel gelirler ve fonlardan, 1992 yılında, 18 trilyon 930 milyar tutarında gelir elde edilebi
leceği tahmin olunmuştur. Kanunlara ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan 
fonlardan bütçeye aktarma işlemi düzenli olarak yapılacağından, öngörülen tutarın gerçekle
şebileceği söylenebilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1992 gelir bütçesi büyüklüklerini kısaca açıkladıktan 
sonra, şimdi de vergi politikası ve vergi idaresi hakkındaki görüşlerimi açıklamak isti
yorum. 
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Gelir idaresinin, etkin, verimli ve süratli bir yapıya kavuşturularak güçlendirilmesi için, 
kalkınma planlarında hedeflendiği şekilde, çalışmalara devam edilmelidir. Bu çerçevede, vergi 
kanunlarının uygulanmasını, gelir idaresinin daha çağdaş bir yapıya kavuşturulmasını, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının geliştirilmesini 
ve modernleştirilmesinî, vergi idaresinin vergi denetim birimlerinin otomasyonu artırılarak, mev
cut personel ile daha etkili hizmet verilmesini temin gayesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
Mükelleflerimizin vergi ödeme bilincini geliştirmek, vatandaşlarımızın belge kullanma alışkan
lığını artırmak, gençlerin ve çocukların daha erken yaşlarda vergi bilincine kavuşmalarını sağ
lamak gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devlet harcamalarının sağlam kaynaklara dayandırıl
ması gerekir. Ekonomik dengelerin ve istikrarın korunması buna bağlıdır. Ekonomik dengele
rin ve istikrarın korunması için, vergi belge düzeninin mutlaka güçlendirilmesi, verimlilik ve 
etkinlik açısından sisteme işlerlik kazandırılması, vergi idaresiyle mükellef arasındaki ilişkiler
de karşılıklı anlayış ve dayanışmanın sağlanması, vergi kayıp ve kaçaklarına daha etkili bir şe
kilde müdahale edilmesi, vergi politikamızın ana hedefleri olacaktır. 

Vergi tabanının yaygınlaştırılması suretiyle vergi gelirlerinde sağlanacak artışlarla... 
"Vergi tabanı" dedik... ANAP zamanında mükellef tabanı yok edildi, mükellef! Emlak 

vergisi kaldırıldı, belediyelere verildi; servet beyanı kaldırıldı, inceleme yapma olanakları kısıt
landı; holdinglere, sanayicilere, şunlara bunlara, istisnalar, muafiyetler; vur fakirin üzerine, vur 
fakirin üzerine!.. Vatandaş da bunlara rey vermedi; işte böyle, muhalefet sıralarına itti! (DYP, 
MÇP ve DSP sıralarından alkışlar) 

İnşallah, seneye en güzellerini getireceğiz... Vergi kanunları bu sene çıkarılsa, bir sene sonra 
uygulanır; onu bile bilmiyorsunuz! 

Vatandaş, her vergi kanunu değişikliğinde, "bu nedir?" diye hukukçulara, malî müşavir-/ 
lere, muhasebecilere para ödeme durumunda bırakılmamalıdır. Vatandaş, vergi kanunlarını ken
disi okuyup anlayabilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, bu son dönemde ne olmuştur?.. Bir Vergi Usul Kanununu, 
bir Gelir Vergisi Kanununu açıp bakınız; maddeleri, ek ve tadilleri delik deşiktir. Bir maddenin 
diğeriyle irtibatını bulabilene aşkolsun... Mükellef değil, maliyeciler bile işin içinden zor çıka
bilmektedirler. Türkiye'de kanunlar, ortalama vergi mükelleflerinin değil, büyük sermayenin, 
şirketlerin vergi kanunları haline gelmiştir. Bu kanunların içinde, ne tarafa çekersen o tarafa 
giden hükümler yer almaktadır. Böyle hükümlerin, vergi kanunlarında yer almaması gerekir. 
Vergi ihtilaflarının bu derece yüksek olmasının bir kaynağı da budur. Bakanlık, tebliğlerle yeni 
yorumlar getirmekte, âdeta kanunun maddesini değiştirmektedir. 1983 sonrasının yaygın tat
bikatı budur. Böyle bir tatbikata cevaz verilemez. 

ANAP dönemi vergi tatbikatının ikinci bir vasfı da, istikrarsızlıktır. Özünde kanun konu
su olan vergi düzenlemeleri Hükümete devredilip, şaşırtıcı bir biçimde, kanun hükmünde ka
rarnamelerle, şunlarla bunlarla, Parlamentonun yüceliğine, büyüklüğüne, millet iradesine say
gı göstermeden değişiklik yapmışlardır. Vatandaş, gün yeni öğrenebildiği vergi kanununu üç 
gün sonra değişmiş olarak önüne gelmesinden bıkmıştır. Vatandaş, şu muhasebeciden bu mü
şavire koşmakta, "ödediğim vergi doğru mu, yanlış mı?" endişesini taşımaktadır. 

Verginin kendisi zaten yüktür. Mükellef, böyle ilave eziyetlerden kurtarılmalıdır. Bunu, 
Sayın Maliye Bakanıma bizzat, bu kürsüden söylüyorum. 
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Sayın Maliye Bakanımız bu konulara vakıftır, bu sorunların üzerine gidecektir; vergi sis
temini, vergi idaresi, vergi mevzuatı, vergi denetimi ve yargısıyla, yani sistemi bütün münase-
betleriyle birlikte ele alarak, Türkiye'yi, kolay, anlaşılır, adil, gerçekçi ve etkin bir vergi siste
mine kavuşturacaktır. Mükellefler küstürülmeyecek; vergi barışı hâkim hale gelecektir. Zaten 
vatandaş, inandığı iktidarlara vergi verir. [(DYP ve MÇP sıralarından alkışlar; ANAP sırala
rından gülüşmeler, "Bravo" sesleri, alkışlar (!)] 

Devlet harcamalarının sağlam kaynakla finansmanı, ancak böyle bir vergi sistemiyle müm
kün olur. Bu başarılamazsa, sonuç, 1983 sonrasında gördüğümüz gibi enflasyon vergisi olur. 

Diğer bir konu da, fonlar meselesidir. Fonlar, vergi sisteminin en önemli kaçak noktası 
haline gelmiştir. Fon gelirlerinin çok büyük bir bölümü, aslında bütçe geliri mahiyetindedir. 
Bu rakamlar önemli meblağlara ulaşmıştır. Tatbikat, bütçe prensiplerine aykırı olduğu gibi, 
"Vergi, kanunla konulur" ilkesine de aykırıdır. Devletin gelir bütçesinin ikiye bölünmesine yol 
açmıştır, 

Gelir politikasının başarısı, vatandaşa en az külfeti yüklemesiyle belli olur. İktidarımız 
bunun bilincindedir. Gelir politikasının, vergi tarh ve tahsilinden başka hedefleri de vardır; sosyal 
hedefleri vardır, ekonomik hedefleri vardır, enflasyonu düşürme hedefleri vardır, yatırımları 
yönlendirme hedefleri vardır, fakiri koruma hedefi vardır, çiftçiyi koruma hedefi vardır, onu 
bunu zengin etmeme hedefi vardır! [(DYP ve MÇP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP 
sıralarından gülüşmeler, "Bravo" sesleri, alkışlar (!)] 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Balyalı, biraz serin gel. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Efendim?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Biraz serin gel... 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Zaten serin; havalar da serin gidiyor maşallah, bu 

sene bereketli olacak; siz istediğiniz kadar kem ağızlık yapın. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — İnşallah. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Gelir politikasında aranan bir başka hedef de, bu po

litikanın, izlenen diğer ekonomik ve sosyal politikalarla uyum içinde olmasıdır. 
Ne var ki, dönüp geçen yıllara baktığımız zaman, vergi politikasının ihmal edildiğini gö

rüyoruz. Para ve borçlanma politikaları ile, vergi politikası arasında dengeli bir irtibat kurula
mamıştır; borçlanmaya ve enflasyon vergisine yüklenilmiştir. Türkiye bugün bunun sıkıntısını 
•yaşamaktadır. Bu bütçe de bunun sıkıntısıyla hazırlanmıştır. 

Vergi konusunda zamanında gerekli tedbirler alınmamış, vergi sorunları ağırlaştırılmıştır. 
Bu işe çare bulmak yine bizim iktidarımıza düşmektedir. Zaten, ihtilaller olur, o gelir, bu gelir, 
memleket batırılıp, gel bakalım Süleyman Demirel... O gelir, bu gelir, memleket batırılıp, gel 
bakalım Süleyman Demirel... Nedir senin kaderin Süleyman Demirel?.. (DYP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı 1976'da yüzde 91 -kulaklarınızı açın 
dinleyin- 1991'de ise yüzde 76'ya düşmüş... Aynı şekilde, vergi gelirlerinin bütçe giderlerini kar
şılama oranı 1976'da yüzde 81, 1991'de ise yüzde 60'a düşmüş... Yine, bütçe giderleri içinde 
yatırımların payı 1976'da yüzde 26, 1991'de yüzde 14... Hani çağ atlamıştınız, mısır patlatmış
tınız?.. İşte rakamlar bunları söylüyor ve. nereden gelip, nereye doğru gittiğimizi açıkça göste
riyor. 
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1965 -1979 yıllarında, vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı ortalama yüzde 
80 - 85 iken, 1983 - 1991 yıllarında yüzde 65'e falan düşmüştür. İşte, burada rakamlar; ekleri 
de burada. 

BAŞKAN — Sayın Balyalı, konuşmanızın önemli yerini kaçırmamanız için hatırlatıyo
rum; beş dakikanız var; rahat olun. 

HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Çok önemli yere geldim Sayın Başkan. 
Şimdi, bakın, şurada ne var; 1991 bütçesi: Vergi gelirleri 78 trilyon, gelirlerden alınan ver

giler 40 trilyon, beyan esasına dayanan vergi 3 trilyon. 40 trilyonun 3 trilyonu beyan esası; öbür
lerinin hepsi tevkifat, stopaj, şu, bu... Beyana dayanan Kurumlar Vergisi 4 trilyon. 3 trilyon, 
4 trilyon daha, 7 trilyon; yani, vergi gelirlerinin toplamı, mal ve hizmetlerden alınan vergilerin 
hepsi beyana dayanan vergi değil. Netice: 96 trilyonluk vergi gelirleri ve çeşitli gelirlerin içinde 
beyana dayanan miktar 9 veya 10 trilyondur; yani, 50 bin kişilik maliye ordusu, 10 trilyonla 
uğraşıyor; öbürleri, işçiden alınan stopajlar, şunlar, bunlar... Vergi dairelerinin 50 bin kişiyle 
aldığı bu, arkadaşlar. 

Tahsile yetkili daireler açısından bakalım konuya: Vergi daireleri 59 trilyon topluyor, say
manlıklar 37 trilyon topluyor. Oransal olarak söylersek, bütçe gelirlerinin yüzde 61'i vergi dai
relerince, yüzde 38,5'i de saymanlıklarca toplanıyor. 

Yine devam edelim: Tarhiyat açısından bakarsak, bu stopajların da yüzde 15'i, yani 15 
trilyonu maaş ve ücretlerden, 1,5 trilyonu mükellef müteahhit kesintilerinden, 6,5 trilyonu da 
özel kesimden alınıyor, tşte, vergi idaremizin geldiği nokta. Sayın Bakanım, bu çok önemlidir. 

Sayın milletvekilleri, son on yılda toplumsal transformasyon o kadar hızlı olmuş ve değer 
yargılan o kadar değişmiştir ki, diğer bazı kurumsal düzenlemelerde olduğu gibi, vergi sistemi 
de bu gelişmenin çok gerilerinde kalmıştır, örneğin, Türk vergi sisteminin temel esasının, be
yana dayalı olması kabul edilmesine karşın, ulaşılan netice, bunun tümüyle tersidir. Bu, şu gös
terdiğim rakamlardan da belli. 

tşte, toplumsal gelişmeyle, vergi sistemi arasındaki fark, vergi reformunu gündeme getir
mektedir. Reform önerilerine geçmeden önce, ana hatları itibariyle vergi sisteminin açmazları
nı özetle şöyle ifade edebiliriz: 

Vergi sistemimiz adil değildir; çünkü, Gelir Vergisi, ücretlilere ödettirilmektedir; kazanç 
ve iratlar, yeterince vergilendirilmemektedir. Beyana dayalı Gelir Vergisi tahsilatının vergi ge
lirleri içindeki payının yüzde 4'ler seviyesinde seyretmesi, sistemin reform olan ihtiyacını gös
termesi bakımından önemlidir. Devlet, asıl vergi yükümlülerinden tahakkuk bazında vergi ala
mayınca, artan kamu harcamalarını, tevkifat yoluyla ücretliye, dolaylı vergilerle bunlara ben
zer vergilerle dar gelirliye ödettirmektedir. Sonuçta, verşi yükü, dar ve sabit gelirliye aktarıl
makta, bu durum da, vergi adaletini tümüyle ortadan kaldırmaktadır. 

Vergi sistemimiz, devletçilik yanı ağır basan karma ekonomik modele göre tesis edilmiştir; 
yani, tasarruf Ve yatırımlar vergi yoluyla teşvik edilecek, sermaye terakümü bu yolla sağlana
caktır. Bu teşvikler, genelde, yatırım indirimi, hızlandırılmış amortisman, ihracatta vergi iade
si, çok sayıda muafiyet ve istisnalardan ibarettir. Oysa, bugün, liberal ekonomik sisteme geçil
di. tşte, bakın, ANAP zamanında hani liberaldiniz, serbest rekabet vardı; nerede?.. Hepsi ya
lan. Kamudaki, özel sektördeki parayı çektiniz; özçl sektöre de her türlü istisnayı, yardımı yap
tınız. özel sektör de aldı, onlarla, bizim1 zamanımızda kurduğumuz 10 bin tane fabrikada, 
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biraz kapasite artışı yaptı, ihracat yapıyorum dediği aynı malı ithal de etti; al gülüm, ver gülüm... 
Ha, politikada da siz, al gülüm, ver gülümcüydünüz değil mi; onu unuttum; bu ANAP'lı-

lar var ya, politikada da, al gülüm, ver gülümcü... Bitti artık Türkiye'de, al gülüm, ver gülüm; 
gerçek millet iradesi gelecektir, gerçek demokrasi gelecektir; buraya, onun bunun, holdingle: 
rin adamları değil, halk çocukları gelecektir. [ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar (!)] 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Sen, ANAP döneminde hangi görevde idin? 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Ben, ANAP döneminde eşeği olmayan adamım. 
İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Hangi görevde idin? 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Eşeğim yok benim, eşeğim. Her görevi yaptım; bu 

memlekete hizmet ettim; sizin gibi, cebimi doldurmadım. 
ELAATTİN ELMAS (İstanbul) — Belli, belli... 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) •— Beyler, sizin gibiler çok gelip önümde yalvardılar, şu

nu indir, bunu indir diye... Bırakın... Ne görevde olduğumu çok iyi biliyorsunuz; ne adam ol
duğumu da biliyorsunuz; ceketinden başka bir malı olmayan adam olduğumu da biliyorsunuz. 
Türkiye'de böyle bir tane ANAP'lı gösterin... 

Gelir idaresinin düzeltilmesine ilişkin işlemleri, maddeler halinde okuyacağım Başkanım 
müsaade ederse; memleket için önemlidir. 

HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Devam edin, devam edin... 
BAŞKAN — Efendim, buyurun, toparlayın. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Toparlıyoruz zaten; biz, ANAP'ı da toparladık, ver

giyi de toparlayacağız, bu memleketi de düze çıkaracağız inşallah. Ne yapalım; biz böyle ko
nuşmazsak bu sıralara gelmiyorsunuz; hep palavra şeyler için geliyorsunuz; sizi gidiler sizi... 

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergilerindeki vergi kayıp ve kaçağına yataklık eden çağ
dışı götürü vergilendirme, sadece Türkiye'de yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Etkin bir vergi 
denetimi ve buna imkân veren sistem, ortadan kaldırılmıştır. 

Vergi idareleri, işlemlerin akışına imkân veren bir düzenden uzaklaştırılmıştır. 
Gelir idaresini yöneten ve yönlendiren Gelirler Genel Müdürlüğünün, Türkiye gelir mü

dürlüğü görevini üstlenmiş olması, yönetsel ve üretim görevini yapmasına engel teşkil etmektedir. 
Çok sık mevzuat değişiklikleriyle, yoğun ve yaygın vergi denetimi, vergi memurlarını ve 

mükellefleri demoralize etmiş ve vergi ödemeye karşı mükelleflerde direnç yaratmıştır; verimli 
neticeler alınamamaktadır. 

Reform ihtiyacı ve öneriler neler olmalıdır; 
1. Ücretliler üzerindeki vergi yükü mutlaka azaltılmalı ve belli bir sürede -örneğin, 5 yıl-

vergileme sınırı asgarî ücret düzeyine çıkarılmalıdır. 
2. Ticarî, ziraî ve serbest meslek kazançları ile, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, 

gelire giren sair kazanç ve iratların etkin bir şekilde vergilendirilmesi için köklü değişiklikler 
yapılmalıdır. 

3. Tasarruf ve yatırımların teşviki, mutlaka vergi dışında yapılmalıdır. 
4. Muafiyet ve istisnalar olabildiğince daraltılmalı, olağanüstü, ara rejimlerin ürünü olan 

imtiyazlar kaldırılmalıdır. 
5. Çağdışı kalan götürü vergilendirmeye, zaman içerisinde son verilmelidir. 
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6. Her türlü ödemelerde, faturalar üzerinde, nispeti çok düşük de olsa, tevkifat yapıl
malıdır; peşin vergi kaldırılmalıdır. 

Peşin vergiye karşı çıktım diye görevden almaya kalktınız; haklı çıktım ve görevde kaldım; 
işte, o zaman askerî yönetim falan vardı; doğru adam olduğumuz için kaldık, yağcı olduğu
muz için değil. 

7. Karşıt vergi incelemelerinde, devlet kurumlarının hesapları mutlaka incelenmelidir. 

8. Servet beyanı ve servet incelemesi yeniden ihya edilmeli; ancak, yeraltı ekonomisine 
özgü düzenlemeler, gizli hesaplar, şeffaflık politikası çerçevesinde kaldırılmalıdır. 

9. Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa da tam olarak işlerlik kazandırılmalıdır. 

10. Muhasebe ve defter tutma sistemleri geliştirilmeli ve kullanımı zorunlu hesap plan
ları hazırlanmalıdır. 

11. Belge düzenine mutlaka işlerlik kazandırılmalıdır. 

12. Gelir idaresi yeniden örgütlenmeli, vergi dairelerinde mükellefler izlenebilir hale ge
tirilmelidir; yani, bir vergi dairesi, 25 bin, 35 bin, 40 bin mükellefti olamaz; mükellef sayısının, 
5 bin, 10 bin civarına indirilmesi gerekir. 

13. 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle getirilen -hani, sizin, faizi vergi; vergiyi, 
tekrar vergi; böyle, anayı danayı, hepsini birleştirip de yaptığınız bir kanun var ya -bileşik faiz 
yöntemi derhal kaldırılmalıdır. Sayın Bakanım, bu, derhal kaldırılmalıdır. Bu, dünyada görül
memiş bir şeydir; ama, neden derseniz; ANAP'ın enflasyon politikası, vergiye de geldi, faize 
de geldi, zamma da geldi zumma da geldi, tşte, bu ANAP, en sonunda, al gülüm, ver gülümle 
yine buraya geldi; ama, bir daha gelemeyecektir. 

Bu vesileyle, bütçenin, memlekete, millete hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunu
yorum. [DYP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından alkışlar (!)] 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Balyalı. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, lehinde, Muğla Milletvekili Sayın Muzaffer İlhan?.. Yok. 
Aleyhinde, Sayın Nami Çağan?.. Yok. 
Aleyhinde, Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam?.. 
Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1992 yılı gelir bütçesi 
üzerinde şahsım adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Konuşmama başlamadan önce, çığ felaketinde, grizu felaketinde, Erzincan deprem fela
ketinde ve teröristlere karşı vatan topraklarını ve insanlarımızı korumak için, devletimizin be
kası için canlarını bu uğurda feda eden tüm şehitlerimize ve dün vazife yaparken şehit olan 
görev şehidi gazeteci kardeşimiz İzzet Kezer'e Cenabı Hak'tan mağfiret ve rahmet, yakınlarına 
sabırlar, Büyük Türk Milletimize başsağlığı dileklerimle; felaketlerin ve anarşinin son bulma
sını Allah'tan niyaz ediyorum; Yüce Meclisi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (ANAP, DYP ve 
MÇP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, devlet geliri denince, akla, vergi gelmektedir. Devletin, harcamala
rını yapabilmesi, insanların mutluluğunu ve refahını sağlayabilmesi, ellerindeki imkânlarla en 
iyiyi, en güzeli yapabilmesi, vatandaşlarının beklentilerine cevap verebilmesi, sağlam gelir kay
naklarıyla mümkündür. 
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Devlet, millet için vardır; milletin olmadığı yerde, devletten bahsetmek de mümkün değil
dir. Devletin, hizmetlerini yapabilmesi için, toplumun her kesiminde yaşayan insanlarımızın, 
kazanç gücü oranında vergi üdeyerek devletine katkıda bulunması gerekmektedir, devletin, büyük 
oranda vergiden başka da bir geliri yoktur. O halde, gücü olandan vergiyi almak, alabilmek; 
kaçıranı da takip ederek, gerekiyorsa cezalandırmak; ama, yine gerekli vergiyi almak. Yapıl-
ması gereken budur kanaatindeyim. 

İktidarımız döneminde, bütün vergi kanunları gözden geçirilmiş ve değişen Türkiye şart
larına uygun yeni düzenlemeler, yaygın ve yoğun denetimlerle vergi kayıp ve kaçağını asgarî 
düzeye indirebilme tedbirleri alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, yine, iktidarımız döneminde, 1984 yılında, Vergi İadesi Kanunuyla 
yürürlüğe konulan ücretlilere vergi iadesi uygulaması, vesika döneminin sağlanması açısından 
son derece önemlidir. Vergi iadesi sistemi, vesika uygulaması, insanları cezalandırarak değil, 
mükâfatlandırarak yerleştirilen bir sistemdir. 

Mükellef ile vergi dairesi arasında köprü olan muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleği
nin, fonksiyonlarını daha iyi yerine getirebilmesi, meslek mensuplarının disipline edilmesi, ül
kemizde sağlanmıştır, Dönemimizde oluşturulan Vergi İdaresinde Geliştirme Fonuyla da, Türk 
vergi idaresi süratle modernleştirilmiş, bilgisayarla teçhiz edilmiştir. Ancak, verginin, kazanandan 
alınabileceği tabiidir. Sanayicimiz, tüccarimız ve esnafımız kazanmalı ki, vergisini verebilmeîi; 
vergi kaçağı asgarî düzeye indirilmeli; vergi nispetleri, hem ücretliler hem de serbest çalışanlar 
için düşürülmelidir. Buradan doğacak gelir kaybı ise, vergi dışı kalanlar ile, vergilendirilmemiş 
olanlar vergilendirilerek karşılanmalıdır. 

Pahalılıktan ve zamdan inim inim inleyen esnafa yardımcı olunması için, peşin verginin, 
vaat edildiği gibi, 1992 yılında behemehal kaldırılması gereklidir. 

Değerli milletvekilleri, hükümeti devrettiğimizde, enflasyon, malumunuz yüzde 61 idi; bugün 
-110 gün sonra- yüzde 17 enflasyona gelinmiştir. Böyle seyrederse, enflasyonun yıl sonunda yüzde 
80 - 85 olacağı aşikârdır. Yine bugün halkın zarurî gıda ve ihtiyaç maddeleri olan ekmek, su, 
yağ, enerji, et, yumurta, akaryakıt fiyatları ne hale gelmiştir? Hepsi ucuzladı mı, yoksa katla
narak arttı, zamlandı mı sayın milletvekilleri? 

Bugün Hükümette olan partiler, halkımıza ucuzluk vaat ederek gelmediler mi? Bugün iş
sizlik artmadı mı? Memura, işçiye, ve Bağ-Kur emeklisine verilen zamlar erimedi mi? Siftah 
yapmadan dükkân kapatan esnaftan, üretimi düşen sanayiciden, hangi vergiyi, nasıl alabile
ceksiniz? Elimizde, bir tek, bordro mahkûmları kaldı. 

Devletin gelir sıkıntısı çektiği bugünde KDV kaçıranları, vergi kaçırmış olanları, hem de 
çiftçi borçları gibi S milyon smırıyla değil, sınırsız afla, 20 trilyon olarak tahmin edilen gelir
den vazgeçtiniz. 

Bu Hükümetin başarılı olmasını istiyorum, vaat edilenleri yerine getirmesini bekliyorum 
ve enflasyonun da düşürülmesini diliyorum. Çünkü, eğer tahmin edilen gelirler sağlanmaz ise, 
Hükümet vaat ettiklerini yapamazsa, yaşanacak sosyal çalkantı, yalnız Hükümeti değil, hepi
mizi zora sokacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir de, yöremdeki tütün üreticileriyle ilgili, onların 
çileli gelirleriyle ilgili son durumu arz etmek istiyorum. Ege'deki çileli tütün üreticisi, bir ay 
önce yaşanan olaylarla yorgun düştü. TEKEL, getirilen tütünü almaktadır. Bu hususun 
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sağlanmasından memnuniyet duyuyorum; ama, ortalama fiyat, hiç de yüksek değildir ve dü
şüktür. Bugün ortalama fiyat, ancak 26 bin lira civarında kalmıştır. Rekoltenin yüzde 30-40'ı, 
halen -tüccarın, alacağım vaadine tabi olarak- tüccarın elindedir. Mukavele yapılmamıştır ve 
ilk anlarda 38-40 bin lira olarak verilen fiyatlar ise, her gün düşürülerek telaffuz edilmektedir. 
istenen koçanlar, tüccar tarafından üreticiye geri verilmemektedir. Tesellüm tarihi bilinmemekte, 
paraların, ödenme ayları haziran, temmuz diye söylenmektedir. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, tüccarın insafına terk edilen tütün üreticimizin hali ne olacak
tır? Manisa ve ilçelerindeki -eline para geçmeyen ve esnafa, Ziraat Bankasına borçlu olan- bu 
üreticilerimiz ne yapacaktır? Konuyu yakından bilen değerli hemşerim Sayın Bakanım Sümer 
Oral Beyden, bu derde de çare bulmasını istiyor ve bekliyorum. 

Tüccarın eline ve insafına bırakılan tütün üreticimizin mağduriyeti önlenmelidir. Esasen, 
her yıl şu veya bu şekilde meydana gelen ve yaşanan tütün ekimi ve üretici dertleri, bir tütün 
ve borsa politikası hazırlanarak ayrıca çözümlenebilir kanaatindeyim. 

Pamuğa ve üzüme vereceğiniz ek paralar da beklenmektedir Sayın Bakanım. 
Bu duygu ve düşüncelerle, bereketli mahsul idraki, özlenen bol gelirli üretim artışları dile

yerek ve tasarlanan gelirin sağlanmasını temenni ederek, gelir bütçemizin, milletimize, devleti
mize, Bakanlığımıza hayırlı hizmetler ifa edecek imkânları hazırlaması dileklerimle saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 1992 yılı konsolide bütçenin gelir bölümüyle ilgili görüşlerimi ifade etmek üze
re huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, Sayın Başkanı ve değerli milletvekili arkadaşları
mı saygıyla selamlıyorum. 

Dün de ifade ettiğim gibi, 10 Mart tarihinden bugüne kadar devam eden bütçe tertipleri
nin, gider bölümleri itibariyle ve gelir bölümleri itibariyle tartışmaları, müzakereleri bugün son 
bulmaktadır. Biraz sonra tasarının maddeleri görüşülmeye başlanacak. Yüce Heyetiniz onu da 
kabul ettiği takdirde, bütçenin teknik işlemleri tamamen bitirilmiş olacak. Yarın da bütçenin 
geneli üzerindeki görüşmelerle, 1992 yılının esas bütçesini bitirmiş olacağız. Böylece, 31 Mart 
tarihine kadar sürmesi amacıyla hazırlanmış olan mukavvat bütçe de bırakılacak, yerine, esas 
bütçe uygulamaya konulacak ve üç ayın işlemleri de bu ana bütçe işlemleriyle entegre edilerek, 
birleştirilerek, konsolide edilerek, 1992 bütçesinin uygulanmasına başlanacaktır. 

Ondört günü aşkın bir süreden beri gider bütçesi tartışmaları yapıldı. Şimdi, gelir bütçesi
nin tartışmasını bitirmek üzereyiz; üç dört saattir, aşağı yukarı yarım gündür de gelir bütçesi 
tartışılıyor. Esasında, ondört gün süreyle tartışılan 207,8 trilyonluk gider hedeflerinin, gider 
büyüklerinin gerçekleşebilmesi, hedeflere ulaşılabilmesi, işte, yarım günü tartışma süresi ola
rak ayırdığımız gelir bütçesinin göstereceği performansa, canlılığa ve gerçekçiliğe bağlı olacak
tır; oradan sağlayacaksınız ki, harcayabileceksiniz. Zaten, 207,8 trilyonu tespit ederken de, dev
letin gelirlerine bakılarak hareket edilmiştir. Çünkü, gider bütçesini hazırlarken, ne kadar gelir 
elde edebileceğim diye, önce ona bir bakmak gerekiyor. Elde edeceğiniz gelirin büyüklüğünü. 
ortaya koyduktan sonra, finansman yoluyla, borçla veya Merkez Bankası kaynaklarıyla karşı
layabileceğiniz miktarı da tespit edip, ona göre düzenleyebiliyorsunuz. 

1992'de 175 trilyon lira civarında vergi geliri beklenmektedir. Eğer bu 175 yerine, bunun 
üzerinde bir rakam elde edilebilecek olsaydı, 207,8 trilyonluk harcama büyüklüğü de daha 
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fazla tespit edilebilirdi; çünkü, devletin masrafları, ihtiyaçları her gün biraz daha artmaktadır. 
Burada günlerce konuştuk; sosyal devlet, çağdaş devlet dedik. Sosyal devlet ve çağdaş devletin 
masrafları fazladır. Esasında, medeniyet, ucuz değil, pahalıdır. O bakımdan, 20 nci asra giden 
Türkiye'nin de masraflar» fazlalaşmaktadır. Onu karşılayacak gelir bulmak lazım, esasında, 
meselenin temelinde de bu yatmaktadır. Türkiye, bu gelir düzeyiyle, ihtiyaçlarını karşılamakta 
fevkalade sıkıntıya düşer. 

Nitekim, sabahleyin görüşlerini ifade eden Maliye eski Bakanı arkadaşımız Sayın Kahve
ci, gelir politikasının, devlet politikası olması gerektiğini ifade ettiler; aynen katılırım. Esasın
da, gerçekten, Türkiye ekonomisi sağlam esasa dayanması, Türk halkının refahının artması 
ve Türkiye'nin, gerçek çağdaş ve gerçek sosyal bir devlet haline gelebilmesi için, bu gelirini 
artırması gerekir. O bakımdan, biz de Hükümet olarak, bütün ağırlığımızı bunun üzerine tek
sif etmiş bulunuyoruz; ama, "hani üç ayda, hani dört ayda, hani iki ayda..." demek, gerçekten 
bir miktar haksızlık olur. Şunu da unutmamak lazımdır: Bütün ülkelerde olduğu gibi, Türki
ye'de de, gelir ve vergi politikaları, zor politikalardır; burada fevkalade doğru adımlar atmak 
gerekir; yani, olaya bu açıdan bakmak icap eder. 

Sayın Başkan, 1992 bütçesinde 207,8 trilyonluk harcama hedefi olduğunu, bunun 175 tril
yonluk bölümünün vergi gelirleriyle sağlanacağını, 32 trilyonluk bölümünün finansmanla kar
şılanacağını belirtmiştik. Bu 175 trilyonluk bütçe gelirinin de 139,7, yani 140 trilyonluk bölü
mü vergi gelirleriyle, 16,2 trilyonluk bölümü vergi dışı normal gelirlerle, 18,9 trilyonluk bölü
mü özel gelir ve fonlarla, 1 trilyonluk bölümü de katma bütçeli idarelerin kendi gelirlerinden 
karşılanacaktır. Dolayısıyla, 32 trilyonluk bir bütçe açığı vardır. 

Tabiî, bütçe açığını da belli ölçüde tutma mecburiyetindesiniz. Daha fazla tutarsanız, bu 
defa, onun faturası, enflasyon olarak karşınıza gelir ki, gerçekte sağladığınız pek bir şey de 
olmaz; çünkü, reel baz da o kadar aşağıya düşer. Esasında, enflasyon oranının çok yüksek 
olduğu dönemlerde, meseleleri, nominal yönüyle değil.gerçek yönüyle takip etmekte ve öyle 
ele almakta büyük yarar vardır. Onun için, açığı makul ölçülerde tutacaksınız. 

Esasında, gelişmiş ülkelerde bütçe açıkları, dolayısıyla bütçeler, ekonomik politikanın bir 
aracı olarak farklı farklı vaz edilmektedir. Bazen kasten bütçe açığı yapılır, bazen de kasten 
bütçe fazlası yapılır, ekonomik konjonktürün gereği olarak; ama, bizim gibi ülkelerde, bütçe 
açıklarını fevkalade ölçülü tutmak gerekecek. Çünkü, biraz evvel de ifade ettim, ya istikraza 
gideceksiniz ya da Merkez Bankası kaynaklarına. İkisinin de enfiasyonist tazyiki vardır; ama, 
istikraz, biraz daha az enfiasyonist tazyik yaratır, diğeri biraz daha fazla yaratır. Mühim olan, 
devletin masraflarını, aslî ve sağlam kaynaklarla, vergi kaynaklarıyla sağlamaktır. 

Zaman zaman bazı rakamları ortaya koyuyoruz. Bu rakamları ortaya koymamızın sebebi, 
zeminimizi tespit etmek içindir; hiçbir zaman, geçmiş dönemi eleştirmek için değildir. Bize, 
"Efendim, bir ayda, iki ayda niye yapmadınız?" dendiğinde, zeminimi söylemek mecburiye
tindeyim, o zemine dayanarak fırlayacağım; o zeminim.nasıl, onu ifade etmek için söylüyorum. 

"Şimdi siz İktidarsınız" deniyor. Gayet tabiî İktidarız; millet, bize bu İktidarı verdi ve 
bunun hakkını da biz, millete vereceğiz, bu vaatle geldik; ama, tabiî ki, geçmişi değil, bulun
duğumuz zemini dile getirmek de, ille muhalefet alışkanlığına bağlandırılamaz. Ben, onu söy
leyeceğim ki, ona göre gideceğim. 

Son yılların bütçe açıklarına baktığımız zaman, 1984 yılında -sanıyorum ki, Anavatan Partisi 
İktidarının ilk yılıydı- konsolide bütçenin yüzde 25,9'una tekabül eden bir açıkla 1984 bütçesini 
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kapamışlardı; 1985'te bu bir miktar düştü, yüzde 14,5 oldu; 1987'de yüzde 18,3; 1988'de gene 
yüzde 18; 1989'da 19,3 ve 1991'de yüzde 24,3 oldu. Yani, bir bakıma, Anavatan Partisi Hükü
metleri, bütçe açığı bakımından, gelirkenki performansı giderken de aynı şekilde koruyarak 
gitmişler. 

Bütçe açığının gayri safi millî hâsılaya nispetine baktığımızda, 1991 yılında yüzde 7 ol
muştur; yani, konsolide devlet bütçesi, gayri safi millî hâsılanın yüzde 7'si kadar bir açıkla 
kapanmıştır. 

Bizim 1992 bütçe tasarımızdaki 32 trilyonluk bütçe açığı eleştiriliyor. Gayet tabiî eleştirile
cektir, her konu eleştirilecek ve doğrusu bulunmaya çalışılacak. Bu eleştiride esas alınan konu 
da şu: Deniliyor ki, "1992 yılı bütçesi, 1991 yılı bütçesinden yüzde 59 civarında daha büyük
tür; ama, açığı, 1991 seviyesinde tutulmuştur. Bu, gerçekçi olabilir mi, bununla kapanabilir mi?" 

Biz, bunu, bir hedef olarak; ama, gerçekleşmesi gereken bir hedef olarak düşündük. Aksi 
takdirde, açığı da yüzde 59'a yakın bir oranda büyütecek olsak, 1992'de de konsolide bütçe 
açığını, gayri safi millî hâsılanın yüzde 7'si düzeyinde tutthuş oluruz ki, Türk ekonomisi bunu 
kaldıramaz. Bunu, bir yerde aşağı çekmek mecburiyetindesiniz. Nasıl çekeceksiniz? Hedefi sağ
lamaya çalışacaksınız, uygulamayla sağlayacaksınız, gider boyutuyla sağlayacaksınız veya ge
lir boyutuyla sağlayacaksınız. Yani, bizim değil, Türkiye'yi idare eden Doğru Yol Partisi - Sos-
yâldemokrat Halkçı Parti Koalisyonunun değil, Türk ekonomisinin buna ihtiyacı vardır. Onun 
için, başlangıçtaki hedefi böyle tespit ediyoruz ve uygulamayı da, bu hedefi sağlayacak şekilde 
yürüteceğiz. Umarım ki, buna ulaşalım. Aksi takdirde, Türk ekonomisinin dengelerini koru
mamız veya dengelerini sağlamamız mümkün değildir. 

Bu arada, değerli milletvekili arkadaşlarıma bazı seriler hakkında da bilgi sunmak istiyorum. 
Vergi gelirleri, sağlam gelirlerdir ve bütçenin bunlarla karşılanması gerektiğini ifade et

miştim. Vergi gelirlerinin, bütçe giderlerini karşılama oranına baktığımızda, 1986'da yüzde 71,8 
iken; yani, vergi gelirleri, bütçe giderlerinin yüzde 71,8'ini karşılarken, 1991'de yüzde 60,2'sini 
karşılar duruma düşmüştür. İşte, kamu kesiminin finansmanındaki problem de böyle olmuş
tur. Vergi gelirlerinin, bütçe giderlerini karşılama oranı düştükçe, borçlanma yükselmiştir. Ta
biî, onun faturası da, 1991 bütçesine büyük ölçüde intikal etmiştir. 

Sevgili milletvekilleri, bakınız, 1992 yılında devlet, Katma Değer Vergisinden 41,8 trilyon
luk tahsilat beklemektedir ve Türk Maliyesi, 1992 yılında topladığı bütün Katma Değer Vergi
sini, sadece ve sadece, iç ve dış borç faizine ödeyecektir; yani, 1985'te vergi sistemimize giren 
Katma Değer Vergisi, 1992'de bütün hâsılatıyla, sadece iç ve dış borç faizini öder hale gelmiş
tir. işte, bu da, kamu kesiminin finansman modelinin bir faturası oluyor. Malî disiplin, sağlıklı 
bir malî idare derken, bunu söylüyoruz, bunu sağlamaya çalışacağız, bu gayret içerisinde ola
cağız. Hepimizin amacının, bunun üzerinde toplanması gerekir. 

Ekonomide dikkati çeken ikinci bir seri de, ekonominin tasarruf oranının, son iki yılda, 
daha önceki döneme nazaran bir gerileme göstermiş olmasıdır. Tasarruf oranı, 1987 yılında 
yüzde 23,5 olup, 1988'de yüzde 24,9, yani, yüzde 25'Iere gelmişken, 1990'da yüzde 21,1'e geri
lemiştir, 1991 yılında ise biraz ilerleme vardır. Bu da, tabiî, ekonominin, özellikle tasarruf ve 
dolayısıyla yatırım stokunu etkileyen unsurlardandır. . v 

Sayın Başkan, nasıl bir vergi yapısı olmalıdır veya nasıl bir vergi yapısı düşünülüyor?" 
konusuna gelince: Bizim Koalisyon Hükümetimizin, Hükümet programında ortaya koyduğu 
ilkeler vardır ve şunlardır : 
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Vergilendirilmesi gereken yeni mükellef grubunun dikkate alınması ve vergi istisna ve mu
afiyetlerin gözden geçirilmesi suretiyle vergi tabanının genişletilmesi. 

Belge düzeninin tam olarak yerleştirilmesi. 
Etkin vergi denetimleriyle, vergi kaçaklarının önlenmesi ve vergi tahsilatının artırılması. 
Gelir Vergisinin yapı itibariyle üniter bir sisteme dönüştürülmesi. 
Kurumlar Vergisi oranı azaltılarak, dağıtılan kâr payının, Üniter gelir vergisi sistemine da

hil edilmesi. 
Kentsel rantların, yeni vergi düzenlemeleriyle etkin bir biçimde vergilendirilmesi. 
Asgarî ücretin kademeli olarak vergi dışı bırakılması. Bunun ilk dilimini de önümüzdeki 

günlerde gerçekleştireceğiz. 
Çiftçi gelirlerini artırmak üzere Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisinde yeni düzenleme

lere gidilmesi. 
Esnaf ve sanatkârlarımızın çalışma şartlarını ağırlaştıran vergi mevzuatının tekrar gözden 

geçirilmesi. 
Bunlar, hükümet programında yer alan konulardır ve bunların büyük bir bölümü gözden 

geçirilmiştir. ' 
Tüm telif hakları üzerindeki vergiler kaldırılacak ve telif hakları üzerinden, belli bir düze

ye kadar, vergi alınmayacaktır. 
Düşündüğümüz vergi yapısı budur. 

Sayın Başkan, vaktinizi daha fazla almamak için bu konudaki konuşmamı bitirmek isti
yorum. Ülkenin esas sorununun, kaynak sorunu olduğu, gelir sorunu olduğu bir gerçektir. Eko
nominin istikrarı için de bu soruna mutlaka bir çözüm bulmak gerekir ve bu konuda da ciddî 
adımlar atacağız. 

Arkadaşlarımız, Tahsilatı Hızlandırma Kanunu üzerinde çok uzun konuştular; ama, bir 
iki arkadaşım bugün gene bu konuya değindiler. Bu, geçici bir düzenleme olarak ele alındı, 
bunu defalarca söyledik; bu, bir ön açma, zemini düzeltme ve sağlam bir vergi yapısı, sağlam 
bir vergi sistemi için zorunlu bir işlem olarak görülmüştür, geniş tabanlı malî bir mutabakat 
olarak düşünülmüştür. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; grupları veya şahısları adına konuşan arkadaşları
mız fevkalade güzel noktalara, fevkalade isabetli konulara değinmişlerdir. Her birisi, yapaca
ğımız çalışmalarda, bizim için, fevkalade yol gösterici unsurlar olacaktır, hepsinin üzerinde 
detaylı olarak duracağız. Ancak, bu arada, arkadaşlarımızın bazılarının ileri sürdükleri eleşti
rilere de kısa kısa cevap vererek sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Sayın Kahveci, "İktidara geldiğiniz gün, terörle, enflasyonla mücadele edeceğinizi büyük 
iddialarla ortaya koydunuz" dediler. 

Gayet tabiî, İktidara bu iddialarla geldik; çünkü, ülkenin'sorunu oydu, enflasyon yoktu 
diyemezsiniz; sekiz yıldır kronikleşmiş bir enflasyon ve kronikleşmiş bir enflasyon beklentisi 
vardı; gayet tabiî, onunla mücadele edilecek. Benim, muhalefet yıllarımızda da Plan ve Bütçe 
Komisyonunda üzerinde ısrarla durduğum konu şu olmuştur: Enflasyon hususunda en dikkati 
çeken konu, enflasyonu indirmek durumunda olan kişilerin, enflasyon karşısında fazla endişe 
duymalarıydı. Türkiye, sekiz yıl yüksek enflasyonla yaşarsa, Türkiye'nin hangi ekonomik den
gesi kalır?; sosyal ve siyasî dengesi de dahil olmak üzere hangi dengesi kalır? Gayet tabiî, 
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Enflasyonla mücadele edeceğiz dedik ve üzerindeyiz. Enflasyonla mutlaka mücadele edilmesi 
gerekir ve o iddiayla ortaya çıktık, o iddiamızın gereğini de yapıyoruz ve yapacağız. Ne söyle
diysek, onların hepsinin sahibiyiz; ama, söylediklerimizin hepsini de 100 günde yapacağız de
medik; hepsinin makul ve belli bir süresi vardır; o süre içerisinde, ne vaat ettiysek, yapılacak
tır; Koalisyon Hükümetinin vaadi de budur. 

İkinci olarak, terörle mücadele edilecektir dedik. 
Bunun da yapılması gerekir. Zaten, iddiasız iktidar olmaz. Gayet tabiî, bir iddianın sahi

biyiz; bunları da yerine getireceğiz. 
Gene Sayın Kahveci, "1992 bütçesi, döviz kurundaki tırmanış nedeniyle bütçe olmaktan 

çıkmıştır, transfer ödeneklerinin büyük bir bölümü yetersiz hale gelmiştir" dediler. 
Döviz kurunun önemli bir artış göstermiş olması, bütçeyi geçersiz kılmaz. Nitekim, 1991 

yılında da ortalama olarak 3 680 Türk Lirasından 4 166 Türk Lirasına çıkan döviz kuru nede
niyle, arada gelişen fark, bütçeyi geçersiz hale getirmedi. 

Gene Sayın Kaheci, "Türkiye, bugün bu noktaya geldi; sıkışmıştır..." Aynen kendi ifade
leri "...bu durumdan çıkması mümkün değildir" dediler. 

Eğer, Türkiye, sıkışmış bir noktaya gelmişse, onun müsebbibi, sekiz sene bu memleketi 
idare edenlerdir. Zaten ekonomi de, bütçe de tıkanmıştır; erken seçimin sebebi de o olmuştur. 
Anavatan iktidarının daha bir yıllık süresi vardı,.. Üç aylık yeni başbakan, hemen başbakanlı
ğı bırakıp seçime gitmek ister mi? Ekonomi tıkanmıştı, başka türlü götürmesi mümkün değil
di... Erken seçime gittiler; nitekim, bunu da açık açık ifade ettiler. Tıkanan ekonomi, bizim 
politikamız sonunda değil, sizin politikanız sonunda tıkanmıştır; onun açılması gerekir, biz 
de açmaya çalışıyoruz ve açacağız. 

4 'Bakın, biz dört aydır muhalefetteyiz; iktidara geldiğimizde ne yapacağımızı tespit ettik'' 
dediler. , 

Keşke bu tespitlerini dört ay önce uygulasalardı da, bu noktaya gelinmeseydi. sekiz sene 
iktidar olmuşsunuz, dört aydır muhalefettesiniz, "yeniden program hazırladık" demenin bir 
anlamı yok. Eğer, sekiz yıl uyguladığınız politikalara benzer bir hazırlık içerisindeyseniz, aman 
onları hemen bir revize edin... Zaten, önünüzde de çok vakit olacak; yani, hemen şimdiden 
hazırlığa geçmeyin, önünüzde uzunca bir zaman var; iyi hazırlayın da, geçmişte ekonomiyi 
tıkanacak noktalara getiren hazırlıklar içerisinde bulunmayın. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — öyle bir zamanları da yok, bir daha iktidara gelemezler Sa
yın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Efendim, Sayın Kahve-
ci'nin söyledikleri üzerine inşa ediyorum görüşlerimi. 

Sayın Nacitarhan arkadaşımızın konuşmalarını da not aldık; eleştirdiği konular üzerinde 
duracağız. 

Sayın Kapusuz arkadaşımız, 1992 bütçesinin zor şartlarda hazırlandığını ifade ettiler; 
doğrudur. 

"Siz, meseleleri çözmek için geldiniz" dedi. Gayet tabiî, çözmek için geldik. 
"Meseleleri çözeceğiz, işsizliği falan önleyeceğiz dediniz; ama, bütçedeki yatırım ödenek

lerimiz yeterli değildir" denildi. 
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Tabiî, ekonominin yatırımı, sadece konsolide bütçedeki ödenekten ibaret değildir. 1992 
bütçesinde 28 trilyonluk yatırım ödeneği vardır; ama, 1992 yılı içinde kamunun yapacağı yatı
rım 73,4 trilyondur; çünkü, KİT'lerin 21,3 trilyonluk, tiler Bankasının 2,4 trilyonluk, mahallî 
idarelerin 7,2 trilyonluk ve fonların da 13,4 trilyonluk bölümleri vardır; dolayısıyla, kamu ke
simi, 1992'de 73,4 trilyonluk yatırım hedeflemiştir. Buna özel kesimi de eklediğimiz zaman, 
toplam sabit sermaye yatırımlarına 1992 yılında, ekonomi, 164,8 trilyonluk kaynak ayırmayı 
hedeflemiş bulunmaktadır. 

"Meselelerin üstesinden gelebilmek için, vatandaşta ve halkta güven duygusu olması 
gerekir" dediler. 

Aynen katılıyoruz. Zaten, bizim de çalışma azmimizin temelinde, vatandaşın bize olan güveni 
yatmaktadır. 

"Gerçeki ve samimî bir bütçe değildir" dediler. 
Taa 1950'lerden bu yana bütçelere bakacak olursak, bütçe müzakereleri sırasında, bir grup, 

bu bütçe samimî değildir der; bir grup da, bu bütçe samimidir der; bu tartışmalar, bu görüşler 
olur. 

Bütçenin gerçekçi ve samimî olup olmadığını, yıl sonundaki rakamlar gösterir. Bizim, ger
çekçi ve samimî olduğu, istikrara giden yolda ciddî bir kilometre taşı olduğu iddiamız vardır. 
Bunun samimî veya gerçekçi olup olmadığını, yıl sonunda ulaşacağımız rakamlar gösterecek
tir; ama, gerçekçi ve samimî bir bütçe uygulaması olacağı konusunda da bir iddiamızın oldu
ğunu ifade etmek isterim. 

Memur maaşlarının bankalarca ödenmesi usulü üzerinde durulmasını ifade ettiler. 
Biz, burada zaten esnek bir uygulama gösteriyoruz. Bunu tatbik edemeyecekelerini ifade 

eden saymanlıklarda veya illerde, bu uygulamayı belli ölçüde yumuşatıyoruz; ama, konuya, 
bir kere daha bakacağım. Eğer gerçekten bir aksaklık varsa, şüphesiz ki değiştirilebilir. 

Dün Sayın Pakdemirli demişti ki: "Maliye Bakanlığındaki atamalarda ve Maliye Bakanlı
ğı bünyesinde bir müfettiş - uzman ayırımı vardır, çekişmesi vardır; buna fevkalade dikkat edil
melidir." 

Ben, esasında, konunun böyle vazına pek mutabık değilim. Tam otuz sene önce, 1962 yı
lında ben de, Maliye Bakanlığına, bu iki heyetin birine mensup olarak girdim. Maliye Bakanlı
ğının 81 bini aşan fiilî kadrosu var, 90 küsur bin hukukî kadrosu var. Maliye Bakanlığı bir 
bütündür ve Bakanlığın bu iki ünitesi - hatta, bunun yanına başkalarını da ekleyebiliriz - Mali
ye Bakanlığının başarısı için ve Maliye Bakanlığında görev yapacak arkadaşlara belli bir per
formans vermek için çaba sarf eder ve fevkalade değerli fonksiyonları vardır. Bunları, bir çe
kişme veya bir yarış kuruluşları, üniteleri olarak görmek kesinlikle yanlıştır, bunlar kesinlikle 
yanlıştır. Maliye Bakanlığının huzur içerisinde ve ahenkli çalışması, memuruna o imkânın ya
ratılması lazımdır. Yoksa, hiçbir zaman, bu tür bir yarışmaya, sıcak bakmamış bir arkadaşını
zım. Ben bugün Maliye Bakanlığı kadrolarının başında belki Bakan olarak bulunuyorum; ama, 
onlar, benim otuz yıllık arkadaşım ve ben, bu Bakanlığın, meselelerin üstesinden geleceğini, 
onları rahatlıkla aşacağını söylerken, kendilerine güvenerek bu yola çıktım ve o Bakanlığın en 
verimli şekilde çalışması için, o Bakanlığın içinden yetişen bir kişi olarak bana çok büyük gö
revler düştüğünü bilirim; ama, tabiî, bu meseleyi şöyle veya böyle karıştırmak isteyen arkadaş
larımız olabilir. Tabiî, onları da dinleriz; ama, onların endişelerine gerek olmadığını göstere
cek uygulama içerisinde oluruz. 
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Ben Bakanlığa geldiğim zaman ilk yaptığım iş, bugüne kadar hiç olmamış şekilde, sınav 
heyetiyle birlikte, sınav yönetmeliğini, iki üç sene önceki eski haline getirerek, o heyetlerin iste
diği tarzda bir düzenleme yapmak oldu. Maliye Bakanlığına, bu devletin ve bu milletin değişik 
bir bakışı vardır, çok şeyler beklerler. Onların göstereceği başarı, bu milletin huzuruna, bu mil
letin refahına fevkalade büyük etki eder. Hepimizin amacı, burada ahenkli bir çalışmayı sağla
maktır; yoksa, bir yanş varmış gibi bir görüntü vermeyi, ben, kesinlikle tasvip etmiyorum. Maliye 
Bakanlığı, ne bu iki heyetten müteşekkildir, ne de bu iki heyeti ayrı düşünebilir. Bütün kuru
luşları itibariyle bir bütündür, bir ahenk içerisindedir. Bugüne kadar fevkalade başarılı ve tesa
nüt içerisinde çalışmışlardır; bundan sonra da böyle çalışacakları kanaatindeyim. Ben de üze
rine düşen görevi yapacağım. 

Sevgili hemşerim Faruk Saydam Bey, tütün üreticisinden bahsettiler. 
Şimdi, kendileri de o bölgenin bir kişisidir. Acaba, bu seneki kadar az sızlanmanın oldu

ğu, bu seneki kadar üreticinin memnun olduğu bir piyasayı hatırlıyorlar mı? Sayın Saydam 
ile daha önceleri aynı partide yan yana, beraber çok görev yaptık. 1980'den bu yana, 1992 yı
lında açtığımız yeni tütün piyasası kadar, problemsiz ve Üreticinin memnun olduğu bir piyasa 
gördüler mi? Sayın Saydam hatırlarlar, öyle tütün piyasası açmışlardır ki, Manisalı öyle tütün 
piyasası yaşamıştır ki, tütün piyasasını, devlet memuru açmıştır, hem de, Ankara'da açmıştır, 
Manisa'da da değil. Şimdi, bu sene, âdeta kasketlerin havaya fırlatıldığı bir tütün piyasası ya
şadık; yani, bunu unutup da, iki üç tane şikâyeti dile getirdiler. Tamam, ben, o şikâyetleri de 
aynen kabul ettim, onların da üzerinde duracağım; ama, şunu da kabul etmesini ve söylemesi
ni isterdim: Bu sene, hakikaten çok güzel bir tütün piyasası açtık, Hükümeti de tebrik ederim. 
Çünkü, "biz yapıcı muhalefet yapacağız" diyorlardı. Ona da teşekkür ederiz; ama, bir iki ufak 
eksiği vardır, onu da sağlayacağız... (ANAP sıralarından "Teşekkür etti" sesleri) 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Bakan, konuşmamda size teşekkür etmiştim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Eğer söyledilerse, te

şekkür ederim; ama, ben, şikâyet dozajını biraz fazla gördüm; onun da üzerinde duracağız 
gayet tabiî. Nitekim, daha iki gün önce, gerek Karadeniz, gerek Ege tütün piyasalarında ve 
gerekse arkadaşlarımızla beraber açtığımız Güneydoğu Anadolu tütün piyasasına, daha dün 
ve bugün telefonla, aman bir sızıntı olmasın, bayram geliyor, eğer birtakım şikâyetler varsa, 
bunlar da giderilsin dedik. Günü gününe piyasayı izliyoruz. Bu da, üreticimizin, esasında, hakkı 
olan bir piyasa idi. 

Sayın Başkan, böylece, bütçenin teknik olarak mütalaa edebileceğimiz bölümlerinin mü
zakeresini, yüce Meclisimiz, Umumî Heyetimiz tamamlamış bulunmaktadır. 

Bu vesileyle, 1992 malî yılı bütçesinin, milletimize, memleketimize hayırlı ve uğurlu olma
sını diliyorum; Uzunca bir süredir, bütçenin daha mükemmel bir hale gelmesi konusunda, ge
rek Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarımın ve gerek milletvekili arkadaşlarımın gös
terdiği geceli gündüzlü gayretten dolayı hepsine teşekkür ediyorum; Yüce Genel Kurula, en de
rin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederiz. 
Üzerinde, İçel Milletvekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen?.. Yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sizden önce söz isteyen var efendim. 
Bütçenin üzerinde, Muğla Milletvekili Sayın Muzaffer İlhan, buyurun efendim. (DYP sı

ralarından alkışlar) 
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MUZAFFER İLHAN (Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyor, 1992 malî yılı gelir bütçesi üzerinde görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Günümüzde devlet harcamalarının sağlam kaynaklara dayalı olarak gerçekleştirilmesi, enf-
lasyonist bir ekonomik ortamdan kaçınmanın zorunluluğudur. Ekonomik dengelerin ve istik
rarlı bir ekonomik gelişmenin temel taşlarından birisi, fertlerin ve toplumun, sürekli ve yeterli 
bir gelir düzeyine ulaşmasıdır. 

Vergi sistemimizin kolay ve anlaşılabilir bir yapıya kavuşturulmasıyla, vergi tahsilatında 
verimlilik sağlanabilecektir. Vergi daireleriyle vatandaşlarımız arasındaki anlaşmazlıklar, vergi 
adaletini zedeleyecek, fertlerin, devletimize olan güvenini sarsacaktır. 

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, devlet gelirlerinin bir bölümü, Maliye Bakanlığının denetimi 
altında olmayan fonlara ayrılarak, vergi tahsilatında, devletimiz büyük bir zafiyete uğramıştır. 

Vergi toplamanın birinci şartı, vergi toplayan idarenin, ilk önce kendi içinde mükemmel 
bir organizasyona sahip olmasıdır. Maliye ve Gümrük Bakanlığında bunu sağlamak için oto
masyona geçilmiş ve birçok ilimizde bilgisayar ağı kurulmuştur; ancak, bu sistem, beklenen 
verimliliği gösterememiştir. Bunun ana nedeni, biraz evvel bahsettiğim gibi, organizasyon ye
tersizliğidir. Bu yetersizliğin giderilmesi ise, yeterli ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesiyle 
mümkün olabilecektir. Hükümetimizin bu durumu halledeceğine inanıyorum. 

Ülkemizde vergi veren birçok sektör vardır; vergi denetim elemanlarının, bu sektörlere göre 
ihtisaslaşmaları, vergi tahsilatında büyük artış sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son on yıl içinde vergi mevzuatında pek çok değişik
likler yapılmıştır; yapılan bu değişiklikler, mevzuatın uygulanmasında karışıklıklara neden ol
muştur. öyle ki, sık sık yapılan bu değişiklikler, vergi dairelerindeki personelin mevzuatı tam 
olarak öğrenmelerini engelmemiştir. Bütün bu aksaklıklar sonucunda, vergi mükellefleri mah
kemelere gitmiş ve yetersiz kalan adlî personel nedeniyle, yıllarca mahkeme kapılarında bekle
mişlerdir. Bu durum, geciken adaletin, adaletsizlik doğuracağı savını bir kez daha doğrulamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye ve Gümrük Bakanlığı, devletin gelirleri ile 
giderleri arasında koordinasyonu sağlayan bir Bakanlıktır. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, ülke
mizde yaşayan insanları doğrudan ilgilendiren malî politikaları oluşturan bakanlıklar içinde 
yer almaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye ve Gümrük Bakanlığının, güçlü bir devlet 
için gereken finansmanı ve malî disiplini sağlayabilmesi için, Bakanlık personelinin malî yön
den desteklenmesi şarttır. Bugün, Maliye ve Gümrük Bakanlığının müfettişleri, hesap uzman
ları, devletin yeterli desteğini bulamadıkları için özel sektöre kaçmaktadırlar. Bu durum, Ba
kanlığın nitelikli ve yeterli eleman bulamamasına yol açmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1992 yılı bütçesinin finansmanı için, konsolide bütçe 
gelirlerinin 175 trilyon 880 milyar liraya ulaşması beklenmektedir. Bu tutarın, 139 trilyon 750 
milyar lirasının vergi gelirlerinden; 16 trilyon 200 milyar lirasının vergi dışı normal gelirlerden; 
18 trilyon 930 milyar lirasının özel gelirler ve fonlardan; 1 trilyon lirasının da katma bütçe ge
lirlerinden sağlanması öngörülmüştür. 

1992 yılında, konsolide bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranını yüzde 86,6'yaı 
vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranını da yüzde 67,2 seviyelerine çıkarmayı he
defliyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, vergi toplamak, kolay bir iş değildir. Takdir edersiniz ki, sadece 
vergi kanunları çıkırmakla vergi toplanması imkânsızdır. En iyi kanunu ve düzenlemeyi yapsa
nız bile, vergiyi toplamanın diğer bazı şartlarını da yerine getirmeden, vergi toplayamazsınız. 
Bu şartlardan birisi ve belki de en önemlisi, vatandaşın, ödediği her kuruş verginin yerli yerin
de harcandığına olan inancı, siyasî iktidara güvenidir. Vatandaş, ödediği verginin, hayalî ihra
catçılara, devleti soyanlara, hayalî yatırımcılara verildiğini görürse, vergiden uzaklaşır; bunla
ra yol açan siyasî iktidarları da alaşağı eder. ANAP İktidarı da bu hatayı işlemiştir; vergi gelir
lerinin konsolide bütçe harcamalarını karşılama oranını yüzde 60'a düşürmüştür; enflasyonun 
artmasına, halkın feryadına, kapanan kepenk seslerine kulak vermemiş, açıkça, siyasî güveni
ni yitirmiştir. 

iktidarımız, halkımızın güvenine mazhar olmuş, bunun sonuçları alınmaya başlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, halkımızın bu güveni, vergi gelirlerinin ocak - şubat tahsilatı ra
kamlarında da ifadesini bulmaktadır. 

Ekonominin yeniden restorasyonu çalışmalarının devam ettiği bir dönemde, reformist dü
zenlemelerin henüz yürürlüğe dahi girmediği bir dönemde, şubat ayında elde edilen vergi gelir
leri tahsilat artışı yüzde 86,6'dır. Bu oran 1992 yılı Bütçe Kanununda öngörülen hedefin 9,1 
puan daha üzerindedir. Bize olan güveni nedeniyle halkımıza saygı ve şükranlarımızı ifade et
mek istiyorum. 

Bu vesileyle, hedeflere de ulaşabileceğimizi düşünüyor, "Hedefe ulaşılamaz" şeklindeki 
eleştirileri de, muhalefet yapmak için muhalefet yapma olarak değerlendiriyorum ve 1991'de 
yüzde 60 olan vergi gelirlerinin, konsolide bütçe giderlerini karşılama oranının, 1992 yılında 
yüzde 67'ye; ANAP iktidarının ipoteği altındaki bu bütçe yerine, kendi iktidarımızın görüşle
rinin uygulanmasına imkân sağlayacak bütçelerde yüzde 80'lere yükselteceğimize dair inancı
mızı ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1980'li yıllarda malî sistemimizde yapılan ve halkımıza âdeta bir 
reform diye açıklanan bütçe dışı fonlarla zedelenen bütçe birliği yeniden tesis edilme aşama
sındadır. 

Yüce parlamentomuzun, bazı devlet gelirleri ve harcamaları üzerindeki denetim hakkını 
askıya alan fon uygulamalarından geri dönüş, Akaryakıt Tüketimi Vergisi hâsılatından genel 
bütçeye gelen yüzde 24,30'Iuk oranın yüzde 40,20'ye yükseltilmesi suretiyle başlatılmıştır. Da
ha önce de ifade ettiğim gibi, ANAP iktidarının ipotek altına almış olduğu 1992 bütçesinden 
sonraki bütçelerde, bütçe birliği prensibini gerçekleştireceğiz. Nitekim, 1991 yılında fonlardan 
bütçeye gelen rakam 4 trilyon lira olmasına rağmen, bu yıl bu rakamı 17 trilyon liraya çıkarıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamı bitirirken, 1992 yılı gelirler bütçenin Ba
kanlığımıza ve milletimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın ilhan. 
Gelir bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, 2 nci maddeye bağlı cetvelin bölümlerini okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Bütçe Kanun Tasarısı maddeleri ile bölümlerini Kâtip üyenin oturarak okuması uygun ola

caktır. Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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1992 GELtR BÜTÇESİ ' 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira . 

1 Vergi Gelirleri 139 750 000 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 16 200 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Fonlar 18 930 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 174 880 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul edilen ekli cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ma hâsılatı ile karşılanacaktır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

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

mek amacıyla ödeneklerin dağıtım ve kullanımını, gelir ve giderlere ilişkin kanun, yönetmelik 
ve kararnamelerin uygulamalarını düzenlemek üzere, gerekli önlemleri almaya, standartları te
spite 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, 

Yetkilidir. 
Bu madde hükmü döner sermayeli kuruluşlar, fonlar, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, özel 

idareler ve belediyeler hakkında da uygulanır. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
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ödeneklerin Dağıtımı 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. 

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

b) Bütçe kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerin (1), (2) ve (3), ödenek 
türü altında yer alan personel giderleri ödenekleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçe
sinde yer alan konsolide iç borçlar faizi ve genel giderleri, konsolide dış borçlar faizi ve genel 
giderleri, faiz, acyo ve kur farkları ve Hazine Bonoları genel giderleri, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı bütçesinin M930-08-3-309-900" yedek ödenek; "930—08-3-303-900" yatırımları hız
landırma ödeneği "930-08-3-301-900" personel giderleri ödeneği, "940-01-3-401-900" Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler ile Hazine Yardımı almayan katma bütçeli idareler ödenekleri 
hariç olmak üzere % l'i iptal edilmiştir. 

Bu iptalle ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye ve bu işlemler sonucu doğacak Hazine 
yardımı fazlalarını iptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 

Ayrıntılı Harcama Planları 
MADDE 6. — 1992 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, 
İlgili mercilere vermek zorundadırlar. 
Maliye ve Gümrük Bakanı madde kapsamına giren idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumlar

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

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
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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. 

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

b) Yatırımları Hızlandırma ödeneği : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-303-900) tertibindeki ödenekten; 1992 

Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine uyula
rak, 1992 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 1991 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 
bütçelerine, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine ak
tarma yapmaya, 
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2. Hizmetin gerektirdiği hallerde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin 910, 920, 
930 ve 950 kod numaralı programlarından, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanın teklifi ile yedek ödenek tertibine aktarma yapmaya, 

Yetkilidir. 

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

DPT Etüt ve Proje Ödenekleri 

MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin; 
a) (111-01-2-001-300) tertibindeki ödenekten, bir kısmını Devlet Planlama Teşkilatınca ge

rekli görülen hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yaptırılması amacıyla, bütçelerin 
ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaçlarla il özel idarelerine, iktisadî devlet teşekkülleri
ne ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

b) (111-01—3-141-900) tertibinde yer alan ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin 
program ve projelere desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili harcama kalemlerine aktarmaya 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına yapılacak öde
meler de bu tertipten karşılanır. 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 

"yatırım Harcamaları 
MADDE 9. — a) Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projlerle 

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 enfras-
türüktürün 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 ödenekleri toplu olarak verilmiş projeleri ile makine - teç
hizat, idame - yenileme ve büyük onarım projelerinin alt harcama kalemleri, Devlet Planlama 
Teşkilatının görüşü alınarak kuruluşun bağlı olduğu bakanın onayı ile tespit edilir. Alt harca
ma kalemleri bilahara genel ve katma bütçeli kuruluşlar tarafından 30 Nisan 1992 tarihine ka
dar Sayıştay Başkanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatına gönderilir. 

Genel ve katma bütçeli, kuruluşlar, ana proje grubunun yer, süre karakteristik, proje ma
liyeti ve ödeneği değişmemek üzere, projenin alt kalemleriyle ilgili ödenek aktarması ve buna 
bağlı olarak ihtiyaç duyulacak süre ve maliyet değişikliklerini ilgili bakanın onayıyla yaparlar. 
Bu bilgiler Sayıştay Başkanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatına 
gönderilir. 

c) Daha önceki yılların yatırım programlarına ekli yatırım cetvellerinde yer alan proje
lerden, Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile il özel 
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idarelerince valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmekte olanların bedellerinin, bu iş
ler tamamlanıncaya kadar bu projelerde kullanılmak üzere ilgili özel idareye ödenmesine de
vam olunur. 

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 
"1992 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"da yer alan 
usullere uyulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 

Vergi Bağışıklığı v 

MADDE 10. — a) 1992 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) pozisyonunda, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar (ham) (27.10) pozisyonunda petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 
(ham yağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle °/o 70 veya daha fazla petrol yağları 
veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan müstahzarlar, (34.02) pozisyonunda, yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar 
hariç); yüzeyaktif müstahzarlar, yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dahil) 
ve temizleme müstahzarları (sabun içersin içermesin) (34.01 pozisyonundakiler hariç) (34.03) 
pozisyonunda yağlama müstahzarları (kesici aletleri yağlamaya mahsus, esası yağ olan yağla
ma müstahzarları, civata veya somun gevşetme müstahzarları, pas veya korozyonu önleyici müs
tahzarlar ve döküm kalıplarına mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve dokumaya elverişli 
maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağ
lanmasına mahsus müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha 
fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarlar hariç), (34.05) 
pozisyonunda, ayakkabı, mobilya, döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal boya ve cilala
rı, temizleme pat veya tozları ve benzeri müstahzarlar (bu müstahzarlar emdirilmiş, sıvanmış 
veya kaplanmış kâğıt, vatka, keçe, dokunmamış mensucat, gözenekli plastik veya gözenekli 
kauçuk şeklinde olsun olmasın (34.04 pozisyonundaki mumlar hariç); (38.11) pozisyonunda, 
ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akış
kanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya 
mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar, (38.19) 
pozisyonunda, hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitü
menli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70'den az oranda 
içeren müstahzar sıvılar, (38.23) pozisyonunda, dökümhane maçalarına veya kalıplarına mah
sus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sa
nayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabiî 
ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer al
mayan kimya sanayii ve kimya sanayiine bağlı sanayilere mahsus artık ürünler), (39.03) 
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pozisyonunda stiren polimerleri (ilk şekillerde) ve (39.10) pozisyonundaki silikonların (ilk şe
killerde) dış alım ve bunların yurt içinde üretilenlerinin teslimi, gümrük vergisi, belediye hisse
si, ithalde alman damga resmi, ulaştırma altyapıları resmî ve akaryakıt tüketim vergisi ile Ha
zineye, katma bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, zam 
ve ardiye ücretlerinden (katma değer vergisi hariç) müstesnadır. 

b) (27.10) pozisyonuna giren petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 
(ham yağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları 
veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları, içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilme
yen veya yer almayan müstahzarlar, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihtiyaçları için adı geçen kuruluşlara 
veya onların gerek göstermesi üzerine akaryakıt ikmalini yapan müesseselere (a) fıkrasındaki 
istisna esasları çerçevesinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komu
tanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihtiyaçları için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan 
ham petrolden 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 mahzemelerinin yapılmış ve yapı
lacak dışalımları her türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerine (Katma Değer Vergisi 
hariç) tabi değildir. 

d) Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yurt dışın
dan satın alınacak silah, makine, jeneratör, telsiz, radar ve muhabere cihazları, televizyon ve 
sistemlerine ait cihazların, ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça levazımatı, 1992 malî 
yılı içinde gümrük vergisi ve resimlerinden bağışık olarak ithal edilir. 

e) Bu Kanunda yer alan hükümlerde çeşitli mallar için gümrük tarifelerindeki eşya tas
nif nomanklatürü esas alınarak belirtilmiş bulunan tarife pozisyon numaraları yerine, aynı mallar 
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?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 

Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı : 
MADDE 11. — a) Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye 

ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin hazine yardımı (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 idarelerin bütçelerinde 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 48 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri ile 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası 
uyarınca, yılı içinde gerçekleştirilecek ödenek artışları, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazi
ne yardımı ile ilişkilendirilerek yapılabilir. 
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BAŞKAN—11 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 

Resmî Taşıtlara Ait Hükümler : 
MADDE 12. — Resmî taşıtların edinilmesi, kullanılması ve elden çıkarılması hususların

da tasarruflu bir bütçe politikası uygulanmasına yardımcı olmak üzere; 
a) (1)237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren kuruluşlar ile fonlar ve bütçelerin transfer 

tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklar
dan taşıt edinebilmek için, ilgili mevzuatın gerektirdiği işlemler yanında ayrıca, bağlı veya ilgili 
bulunulan bakanın teklifi ve Maliye ve Gümrük Bakanının görüşü üzerine Başbakanlıktan ön
ceden izin alırlar. 

(2) Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenlerin (Dışişleri Bakanlığı Müsteşan 
hariç) emir ve zatlarına verilenler, (2) sayılı cetvelin 1 ve 2 nci sırasında yer alanlar ve Başba
kanlıkça kullanılması uygun görülecekler dışında her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli 
binek ve station - wagon cinsi taşıt edinilemez ve kullanılamaz. Yukarıda belirtilen istisnalar 
dışında, her ne şekilde edinilmiş olursa olsun mevcut yabancı menşeli binek ve station - wagon 
cinsi taşıtlar, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın satılır. 

b) Maliye ve Gümrük Bakanı; 
(1) Yabancı menşeli taşıtların yıl içinde satışından elde edilecek gelirler ile önceki yıllar

da bu şekilde elde edilmiş, ancak, gelir ve ödenek kaydı yapılmamış olan miktarları genel büt
çeli dairelerde genel bütçeye,katma bütçeli idarelerde ilgili kuruluş bütçesine bir taraftan gelir, 
diğer taraftan karşılıklarını yerli üretim taşıt edinmek üzere ilgili daire veya idare bütçelerine 
özel ödenek kaydetmeye veya gelir ve ödenek kaydı yapılmış olup da harcanmayan miktarları, 
amacı doğrultusunda kullanılmak üzere devren gelir ve ödenek kaydetmeye, 

(2) 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 üretim taşıt edinilmesini sağ
lamak üzere anılan Bakanlığın bütçesinin (930-08-3-307-900) tertibindeki ödenekten kuruluş 
bütçelerinde açılacak tertiplere aktarma yapmaya, 

(3) Satılan yabancı menşeli taşıtların yerine yerli üretim taşıt edinilmesi ile ilgili esas ve 
usulleri belirlemeye. 

Yetkilidir. 
c) Taşıtların kadrolu şoför veya görevli personelce kullanılması esastır. Ancak, sürücü 

belgeleri olmak kaydıyla, emir ve zatlarına veya makam hizmetlerine taşıt tahsis edilenler ile 
ilgili veya bağlı bulunulan bakandan il özel idarelerinde validen; belediyelerde belediye başka
nından, üniversitelerde rektörden, alınacak onayda belirtilen hizmetleri yerine getirecek kamu 
görevlileri taşıtları bizzat kullanabilirler. Bu maksatla alınacak onaylarda Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca belirlenecek esaslara uygun olarak hizmet alanları, taşıtları kullanabilecek gö
revliler, taşıtların sigorta ettirilmesi ve kullanana teslimine ilişkin esaslar ile diğer hususlar be
lirtilir. 

Bu maddenin uygulanmasında yerli muhteva oranı °/o 40'ın altında olan taşıtlar yabancı 
menşeli sayılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 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 — 13 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
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. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 

Gayrimenkul Satış ve Kira Bedelleri : 
MADDE 15. — 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) İrtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nispî kira bedelleri bir yandan bütçeye 
özel gelir, bir yandan da yarısı liman başkanlıkları hizmetlerini geliştirmek üzere Ulaştırma 
Bakanlığı bütçesine, yarısı da millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN—15 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 nci maddeyi okutuyorum : 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bütçe Uygulamasına ilişkin Hükümler 

Bölüm Düzeni ve Deyimler 
Madde 16. — 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"!, 
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, 
f) "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 ayırıma 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 programı, 

İfade eder. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 

Bağlı Cetveller 
MADDE 17. — 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 1992 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, 

c) Muhtelif kanunlar ile kanun hükmünde kararnameler uyarınca yılları bütçe kanunla
rında gösterilmesi gereken parasal sınırlar " t " işaretli, 
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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 göre ücretle yaptırılacak fazla çalışma karşılığında saat ba
şına ödenecek ücretlerin azamî ve asgarî limitleri; görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatin
de devamlılık gösteren hizmetleri yürütülen personele ödenecek aylık fazla çalışma ücreti ve 
2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 21 inci ve 2692 sayılı Sahil Gü
venlik 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—17 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması 
MADDE 18. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1992 Yılı Programına alınan projeler için (2) ödenek 

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

b) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve madde kalemleri açmaya, 
Yetkilidir. 
BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Aktarma 
MADDE 19. — a) Maliye ve Gümrük Bakanı; 
1. Münhasıran (100 - Personel giderleri) harcama kalemindeki ödeneklerle ilgili olarak^ 

aynı kuruluş bütçesi içinde programlar arası aktarma yapmaya, 
2. Kuruluş bütçelerinin (100 - Personel giderleri) tertiplerinde yer alan ödeneklerden 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. 1992 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karara uygun 
olarak yıllık programda yapılacak değişiklikler gereği değişiklik konusu projelere ait ödenek
leri ilgili kuruluşlar bütçeleri arasında aktarmaya, 

Yetkilidir. 
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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. İdarelerin kamulaştırma ve bina satın almak amacıyla bütçelerinde yer alan öde
nekler, kamu iktisadî teşebbüslerinden gayrimenkul (lojman hariç) satın alınması veya kira
lanmasında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 

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

MADDE 20. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının 

uygulanması ve kesinhesaplannın 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— 20 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 

Geçen Yıllar Borçları 
MADDE 21. — Malî yılın sonuna kadar ödenemediği gibi emanet hesabına da alınama

yan ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına 
uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödenekler aşağıdaki ilkelere göre yapılır. 

a) Yılları bütçelerinin (1) ödenek türü itibariyle, (100-Personel Giderlerine 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; 

1. Diğer cari giderlerden doğan borçlar, "Diğer Cari Giderler Geçen Yıllar Borçları", 
2. Yatırım hizmetlerinden doğan borçlar, "Yatırım Giderleri Geçen Yıllar Borçları", 
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3. Transfer tertipleri ile ilgili olarak doğan borçlar, "Transfer Giderleri Geçen Yıllar Borç
ları", 

Faaliyetlerinden ödenir. 
Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halinde (100-PersoneI giderleri dışında kalan) 

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

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : ' 

Kamu Ortaklığı Fonundan Sağlanacak Kaynaklar ve özelleştirme Gelirleri 
MADDE 22. — a) 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırıl

ması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, alt yapı tesislerinin finansmanı amacıyla ayrı
lan kaynakları, bir yandan Bütçede açılacak özel tertibe gelir, diğer yandan ilgili kuruluş büt
çelerinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, bunlardan yılı içinde harcanmayan mik
tarı ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, bu suretle temin edilen kaynakların 1992 Yılı Programı ile iliş
kisini yılı içinde gerçekleştirmeye yetkilidir. 

b) 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddeleri çerçevesinde özelleşti
rilmesine karar verilen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki müessese, bağlı 
ortaklık, işletme ve işletme birimleri ile her türlü işletme haklarının tasfiye, devir, satış bedelle
rinden elde edilecek tutarın hazineye ayrılacak bölümünü genel bütçeye irat kaydetmeye Mali
ye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

c) 2983 sayılı Kanun gereğince çıkarılan ana para iadeli Gelir Ortaklığı Senetleri ve diğer 
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 — 22 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 

REMO ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
MADDE 23. —a) Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşkilatlanması silah, araç ve gereçlerinin 

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

b) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef planı uyarınca temini gerekli modern silah, 
araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için malî yıl içinde 
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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 edilecke 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, satınalınan ve satın alınacak helikop
terler için yapılan ve yapılacak ödemeler, bu amaçla Genel Müdürlük bütçesine konan ödene
ğin Fona aktarılmasıyla karşılanır. Aktarma işlemini yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 

Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri 
MADDE 24. — Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olma

yan ve 1991 yılı sonu itibariyle kullanılmayan miktarları, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açıla
cak özel bir tertibe, bu Bakanlığın gerekli gördüğü mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üze
re, yılı bütçesine ödenek ve gerektiğinde gelir kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan miktar
ları gelecek yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

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

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... madde kabul edil

miştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum : 

Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşılıkları 
MADDE 25. — 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 
kaybolan miktarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye 

Yetkilidir. • 

BAŞKAN—25 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum : 

Bağış, Hibe ve Yardımlar 
MADDE 26. — 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 dış alımla 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) 1992 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 Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum : 

Eğitim ve Öğretim ödenekleri 
MADDE 27. —Genel bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının bütçelerine, genel bütçeye da

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

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum : 

Özel Ödenek ve Gelirlerin îptali 
MADDE 28. — 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, 
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b) (a) Fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da (15 000 000) lirayı aşmayan ve iki yıl 
devrettiği halde harcanmayanları, iptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Döner Sermaye Gelirleri 
MADDE 29. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner serma

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

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

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

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Nato Hesabı ve Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun Gelir Fazlaları 
MADDE 30. — T.C. Merkez Bankasında NATO Hesabında toplanan paralardan Hazine 

ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit edilecek miktarlarla, 16.9.1960 tarih ve 79 sayılı Kanunun 
5 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince teşkil olunan "Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu'nun üçer 
aylık dönemler itibariyle gelir fazlalarından yarısına kadar olan kısımları, yıl sonunda da net 
gelir fazlasının tamamı, bütçenin ilgili tertiplerine gelir kaydedilir. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum : 
Fonlardan Bütçeye Gelir Kaydı 
MADDE 31. — a) Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan 

fonların hâsılatlarının % 50'si bütçeye gelir kaydedilir. Gerekli görülen hallerde bu nispeti 
% 100'e kadar artırmaya veya °/o 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 
nispetlerde kesinti yaptırmaya, kesintiye ilişkin esas ve usullerle, süreleri tespit etmeye Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

b) Maliye ve Gümrük Bakanı, fonlarla ilgili tahakkuklardan ödenmemiş olması nede
niyle emanete alınmış miktarları gelir kaydetmeye yetkilidir. 

BAŞKAN—Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1992 Yılı Bütçe Kanununun 31 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 

teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Turhan Tayan 
DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanyekili 

Bekir Sami Daçe Mahmut Alınak 
DYP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Fon Kaynaklarının Birleştirilmesi ve Gelir Kaydı 
MADDE 31. — a) Tasfiyeleri veya yeniden yapılandırmalarına ilişkin çalışmalar sonuç

landırılıncaya kadar, kanun, kanun hükmünde kararname, Bakanlar Kurulu kararı, yönetme
lik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonların her türlü giderleri, Hazine îç ödemeler Saymanlığı 
adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılan "müşterek fon hesabı"na ilgililer tara
fından yatırılır. . 

Fonların, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine, Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığınca uygun görülecek giderleri, kendi mevzuatları çerçevesinde harcanmak üzere "Müş
terek Fon Hesabı"hdan ödenebilir. 

"Müşterek Fon Hesabı"nda toplanan paralardan Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca birlikte belirlenecek miktarlar genel bütçeye gelir kaydedilir. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili esas, usul ve süreleri belirlemeye, uygulamada ortaya 
çıkacak sorunları çözmeye, fon gelirlerinin belirlenen zaman ve şekillerde "Müşterek Fon He
sabına yatırılması konusunda "fon sorumluları" tayin etmeye, halen nezdlerinde mevcut na
kit vesair kıymetlerin tabi olacağı esasları belirlemeye, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. 

Bu hükümlerin hangi fonlar için kısmen veya tamamen uygulanmayacağı hususu ile 
24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre sağlanan gelirler hakkında uy
gulanıp uygulanmayacağı konusunda karar vermeye Başbakan yetkilidir. 

b) Maliye ve Gümrük Bakanı, fonlarla ilgili tahakkuklardan ödenmemiş olması nede
niyle emanete alınmış miktarları gelir kaydetmeye yetkilidir. 

Gerekçe : 1992 yılı genel bütçesi gelirleri içinde, fonlardan aktarılacak tutar 17,2 trilyon 
TL. olarak öngörülmüştür. 

Ayrıca yeni uygulanacak teşvikler için yine fonlardan 5 trilyon TL. tahsis edilmesi kabul 
edilmiştir. 

Bütçe dengesinin sağlanması ve teşvkilerin gerekli şekilde desteklenebilmesi için öngörü
len bu tutarların sağlanması bir zorunluluktur. 

Bugüne kadar birbirinden bağımsız faaliyette bulunan bu fonların, hem kendi aralarında 
ve hem de bütçeyle koordinasyon içinde çalışmaları, harcamalarının disipline edilmesi bu mad
deyle önerilen müşterek fon hesabının uygulamaya konulmasıyla mümkün olabilecektir. Bu 
uygulama, 1992 yılı hedeflerine ulaşılmasında önemli araçlardan birisi olacaktır. 
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Müşterek Fon hesabı uygulaması, geçici nitelikte olup, 1992 yılı içinde fonların yeniden 
düzenlenmesi, kaldırılması veya birleştirilmesine ilişkin çalışmalar sonuçlandırılarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevk edilebilecektir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
- PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Sayın Başkanım, önergeyi benimsemekle beraber, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
31 inci maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul,etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Borçları 

Devlet Borçlarının Yönetimi 
MADDE 32. — 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 yılı 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. 

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?.. Yok. 
32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum : 
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tç Borçlanma 
MADDE 33. — a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan malî yıl 

içinde bu Kanunun "Denge" başlıklı maddesinde belirtilen tutarın bir katma kadar bir yıl da
ha uzun vadeli iç borçlanma aküne 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 muameleleri vergileri ile satışa katılan bankaların satış işlemleri 
dolayısı ile yapacakları her türlü gider, vergi, resim ve harçların Hazinece bankalara geri öden
mesinde ve tahvillerin basımında uygulanacak şekil ve esaslar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanu
nu ile 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümleri uygulanmaksızın akdedilecek malî servis an
laşması ile tespit edilir. 

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

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

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

1992 yılında çıkarılacak tahvil, ve bonoların vergi istisnalarını kaldırmaya veya uygulana-
' cak oranları, yürürlükteki oranlar içinde kalmak üzere, tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

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

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

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum : 
2974 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 
MADDE 34. — a) 2974 sayılı Bazı Kamu Kurumu ve Kuruluşları Borçlarının Tahkimi 

Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üstlenilerek tahkim olunan borç
lar için 1992 yılında yapılacak faiz ve anapara ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacaklı kuru
luşlara özel tertip devlet iç borçlanma tahvili vermeye, 

b) Yukarıdaki fıkrada sözü edilen faiz ödemelerini "Bütçeden Mahsup Edilecek Öde
meler Hesabı"ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi yıla 
devretmeye, 
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. ' 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 

Görüşülmekte olan 1992 Malî Yılı Bütçe Kanununun 34 üncü maddesinin başlığıyla met
ninin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Bekir Sami Daçe 
DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 

Bursa Adana 
Güneş Müftüoğlu Mahmut Almak 

DYP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 
Zonguldak Şırnak 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

2974 ve 1211 sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 

Madde 34. — a) 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları Borçlarının Tahkimi Hak
kında Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üstlenilerek tahkim olunan borçlar 
için 1992 yılında yapılacak faiz ve anapara ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacaklı kuruluş
lara özel tertip devlet iç borçlanma tahvili vermeye, . 

b) Yukarıdaki fıkrada sözü edilen faiz ödemelerini "Bütçeden Mahsup Edilecek öde
meler Hesabı"ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi yıla 
devretmeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 
c) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 61 inci maddesi gereğin

ce yeniden değerleme farklarından doğan ve doğacak borçların 1992 yılında yapılacak ödeme
leri için özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye ve bu tahvillerin vade, faiz vesair 
şartlarını belirlemeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifiyle, 

Başbakan yetkilidir. 

Gerekçe : 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 61 inci maddesi 
gereğince bankanın aktif ve pasifinin yeniden değerlenmesi sonucunda ortaya çıkan lehte ve 
aleyhte farkların Hazine adına borç veya alacak kaydedilmesi gerekmektedir. Son yıllarda Türk 
Lirasının değerinde gözlemlenen düşüşler nedeniyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bi
lançosunda yeniden değerlemeden doğan aleyhte farklar büyümüş ve sağlıklı bir para politika
sının uygulanma olanağını sınırlar, hale gelmiştir. 

Bu değişiklikle hem para piyasalarında Merkez Bankasının daha sağlıklı bir politika uy
gulaması hem de yeniden degerjentlirmeden doğan farkların bir plan dahilinde geri ödenmesi 
imkânının yaratılması amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Sayın Başkan, benimsemekle birlikte çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge kabul edilmiştir. 
34 Üncü maddeyi önergedeki değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum : 

Dış Borçlanma 
MADDE 35. — 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 Müsteşarlığı 

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 hizmetelere 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 yürü
tülür. 
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BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum : 

Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi 
MADDE 36. — a) Yabancı 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 aynı 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 Türk Bankaları tarafından kamu kurumlarına (özel hukuk hüküm
lerine tabi olmakla beraber sermayelerinin °/o 50'sinden fazlası kamuya ait olanlar dahil) ve 
yatırım bankalarına verilecek kredileri, anlaşmalarındaki şartlarıyla garanti etmeye, ulusal banka 
ve kamu kuruluşlarınca yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri ödenmesini garanti etmeye, 
yabancı ülkelerde doğrudan teminat mektubu vermeye, yetkili ulusal bankalar lehine garanti 
vermeye, özel sektör kurumlarına verilecek kredilere Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzua
tına 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, proje ile ilgili anlaşmalardaki koşullar çerçevesinde köprü kredileri (Su-
bordinated Bridge Credits) sağlanmasına veya sağlanacak bu krediler için geri ödeme garantisi 
vermeye ve Yap - tşlet - Devret modeline dayanan tesisin söz konusu projelere ilişkin anlaşma
lardaki koşullar muvacehesinde satın alınması halinde de dış kredi borçlarını yüklenecek ka
mu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahallî idarelerin lehine, finansör kuru
luşlara garanti vermeye, 

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 Bakan yetkilidir. 

f) Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar geçerlidir. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde, söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan 1992 Malî Yılı Bütçe Kanununun 36 ncı maddesinin (b) fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan B. Sami Daçe 
DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 

Güneş Müftüoğlu A. Şeref Erdem 
Zonguldak ( Burdur 

Mahmut Almak 
SHP Grup Başkanvekili 

Madde 36. — 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 kurumlarına ikraz, devir ve kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri öde
meleri aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye, Türkiye'de yerleşik ban
kaların döviz üzerinden borçlanmaya, 

Gerekçe : Özellikle son zamanlarda kamu borçlanmasının ekonomi üzerinde yarattığı yü
kün hafifletilmesi bir zorunluluk halini almıştır, öte yandan bankaların ellerinde biriken dö
viz mevcutlarının da yurt dışındaki muhabirlerinde maliyetinin çok altında tutulduğu da bir 
gerçektir. 

Bu değişiklikle hem söz konusu döviz varlıklarının daha iyi değerlendirilmesi hem de borç
lanma maliyetlerinin makul düzeylere çekilebilmesi amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Sayın Başkan, benimsemekle beraber, çoğuluğumuz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 37. — 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 (10 000 000 000) ABD Dolarına 
kadar olan borçlanmaların yapılmasına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağholduğu 
Bakan 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 Kânun ve 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 
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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 imzala
dıkları tarihte yürürlüğe girer. 

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

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sıimıyorum ; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum : 

Borç Verme ve Hibe Anlaşmaları 
MADDE 38. — a) Yabancı ülkeler, yabancı ülke kredi kuruluşları ve uluslararası malî 

kuruluşlar ile hibe anlaşmaları yapmaya, bu yolla 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 olan borç ve hibeler, Hazine ve Ticaret Müste
şarlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir, 
39 uncu maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hazine İşlemleri 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 
MADDE 39. — 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, sa
tılacak Hazine bonolarının çeşitlerini, miktarını, satış usul ve esasları ile şartlarını tespite, 
14.1.1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 50 nci maddesi esaslarına göre T.C. Merkez Bankasın
dan 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. 

— .493 — 



T.B.M.M. B : 60 24 . 3 . 1992 0 : 2 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum : 

Çeşitli Saymanlıklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi ı 
MADDE 40. — 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 40 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum r 

Geri Verilecek Paralar 
MADDE 41. — 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 — 41 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri -

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları 
MADDE 42. — 1. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince yapı

lan Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil edilen kuruluşların, 1991 yılı kârla
rından Hazineye isabet eden tutarları, 

a) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıtlamalara tabi olmaksızın; 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kay
detmeye, 

b) Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk etmiş görev zararları alacakla
rına mahsup edilmek üzere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi 
üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, 

2. Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşların 1990 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. 
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BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum : 

Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye Değişikliği 
MADDE 43. — 1. Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesi tedbirlerini 

uygulamak, sermaye artırımlarına katılmak, kamu iktisadî teşebbüslerinin yatırım ve finans
man programlarının gereklerini yerine getirmek ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerini uygulamak amacıyla; 

a) Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katılınması ve her türlü sermaye paylarının 
satın alınmasına, 

b) Hazinenin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer kamu iktisadî te
şebbüslerine ve katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar tarafından devraldırmaya, 

c) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazineye veya çeşitli fonlara olan 
borçlarını yıllık yatırım ve finansman programlarına uygun olarak Hazineden olan alacakları
na veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlarının ödenme za
manı ve şartlarını belirlemeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 
d) Bu işlemlerin gerektirdiği tutarları, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üze

rine, mahiyetine göre, bütçede açılacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanı, 

Yetkilidir. 

2. a) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1991 yılı sonu itibariyle; 
aa) Hazineye, fonlara, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan vadesi geçmiş borçlarını, hazi

neden ve fonlardan olan alacaklarına veya Ödenmemiş sermayelerine mapsup etmeye, 
bb) Türkiye İhracat Kredi Bankasına (Eski Devlet Yatırım Bankası) olan borçlarının ödeme 

zaman ve şartlarını tespite, gerektiğinde ödenmemiş sermayelerine mahsuben bu borçlarla, Ban
kanın Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının Hazine tarafından devralınarak mahsup 
ve tasfiyesini sağlamaya, 

cc) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya diğer bankalara olan Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası kaynaklı vadesi geçmiş reeskont kredisi anapa ve faizi borçlarının ödeme za
man ve şartlarını tespite, gerektiğinde bu borçların Hazinece devralınarak Hazineden olan ala
caklarına veya sermayeden mahsup etmeye, 

b) Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin T.C. Ziraat Bankasına olan destekleme kredi
si borçlarının ödeme zamanı ve şartlarını belirlemeye, gerektiğinde söz konusu birliklerin gö
rev zararı alacaklarına karşılık olmak üzere Ziraat Bankasına olan bu borçlarının Hazinece 
devralınmasını sağlamaya, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 
c) Bu işlemleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine, gelir ve gider he

sapları ile ilgilendirmeksizin mahiyetlerine göre ilgili devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye 
ve Gümrük Bakanı, 

Yetkilidir. 

. — 495 — 



T.B.M.M. B : 6 0 24 .3 .1992 0 : 2 

3. İkinci fıkra uygulaması çerçevesinde işleme tabi tutulan kamu iktisadî teşebbüsleri ve 
bağlı ortaklıklarının Hazine devirli dış kredilerinin Türk Lirası karşılıkları ve bü fıkraya göre 
devralınabilecek 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— 43 üncü madde üzerinde söz isteyen?., yok.. 
Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan 1992 malî yılı bütçe kanun tasarısının 43 üncü maddesinin üçüncü fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

B. Sami Daçe Turhan Tayan 
DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 

Güneş Müftüoğlu A. Şeref Erdem 
Zonguldak Burdur 

Madde 43, — 3.a) Kamu iktisadî teşebbüslerinin 1992 yılı finansman ihtiyacını karşıla
mak amacıyla; ikrazen verilmek ve 15 000 000 000 000 lirayı aşmamak, 

b) İkinci fıkra uygulamaisı çerçevesinde işleme tabi tutulan kamu iktisadî teşebbüsleri ve 
bağlı ortaklıklarının Hazine devirli dış kredilerinin Türk Lirası karşılıkları ve bu fıkraya göre 
devralınabilecek borçların miktarıyla sınırlı kalmak, 

Kaydıyla Hazine tarafından özel tertip devlet tahvilleri ihraç edilebilir. Bu tahviller iç borç
lanma ile ilgili maddedeki limitin dışında olup, vade, faiz vesair şartları Hazine ve Dışticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenir. 

Gerekçe : Kamu iktisadî teşebbüslerinin finansman ihtiyacının bir bölümünü bütçe ka
nunlarına konulan ödeneklerle karşılanmaktadır. Ancak, son yıllarda finansman darboğazına 
giren bu kuruluşların 1992 yılı finansman ihtiyaçlarının azaltılması amacıyla, Hazine tarafın
dan ihraç edilecek özel tertip devlet tahvillerinin bu kuruluşlara ikrazen verilmesinin uygun 
olacağı düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın 

Başkan, prensip olarak katılmamıza rağmen, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi kabul edilen önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
44 üncü maddeyi okutuyorum : 
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Hazine Kefaletleri 
MADDE 44. — a) Kamu iktisadî teşebbüslerinin destekleme alımları ve diğer faaliyetle

ri ile ilgili finansman ihtiyaçları için yapacakları borçlanmalara Hazine kefaleti vermeye, 
b) Türkiye İhracat 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 — 44 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
45 inci maddeyi okutuyorum : 

^ ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kamu Personeline İlişkin hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
özlük Hakları 

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

' MADDE 45. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 154 üncü maddesi 
• uyarınca gösterge rakamlannın aylık tutarlarına çevrilmesinde (523) memuriyet taban aylığı 

göstergesi için ise (823) katsayısı uygulanır. 
b) Kurumlann yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında göre 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 (10 300 000) lira olarak uygulanır. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
46 ncı maddeyi okutuyorum : 

İkramiye ve Diğer ödemeler 
MADDE 46. — a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile ek ve deği

şikliklerine göre verilen ve aynı Kanunla belirtilen oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulu
nacak ikramiyenin ödenmesine devam olunur. Anılan Kanunun 26.7.1983 tarih ve 2867 sayılı 
Kanunla değişik 60 ma maddesinin 3 üncü fıkrasında bütçe kanunu ile belirleneceği ifade edi
len ikramiye katsayısı olarak 1992 yılında devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı 
uygulanır. 

b) 5441 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 edebi ku
rulun tiyatro dışından katılan üyelerine her toplantı için özel kanunlarında değişiklik yapılın
caya kadar (20 000) 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 

— 497 — 



T.B.M.M. B:60 24 .3 .1992 0 : 2 

işlemleri ve yük alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilerek emane
te alınan ücretlerden en az yarısı 164 üncü madde hükümlerine göre belirlenecek hak sahipleri
ne ödenir. Bu ücretlerden kalan paraların söz konusu Bakanlık (bağlı kuruluşlar dahil) perso
neline ödenmesine veya anılan Kanunun 161 inci maddesinin 4 üncü bendinde belirtilen amaç
larla kullanımına yahut kısmen ya da tamamen hâzineye irat kaydına ilişkin esasları belirleme
ye 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. 

d) Yataklı tedavi kurumlarında normal mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde ve
ya hafta sonu tatillerinde, normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kuru
munca izin kullanılmasına imkân verilmeyen sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı perso
neline, bu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gerekli düzenleme yapılıncaya ka
dar almakta oldukları özel hizmet tazminatı tutarının % 5'i her bir nöbet günü için (nöbet 
süresi 8 saatten az olmamak üzere) ayrıca ödenir. Ancak ayda 8 nöbetten fazlası için ödeme 
yapılmaz. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu öde
meden yararlananlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar'* baş
lıklı ek maddesi uyarınca nöbet hizmetleri karşılığında ödenen iş güçlüğü zammı ödenmez. 

BAŞKAN—46 ncı madde üzerinde söz isteyen?.; Yok. ' 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
47 nci maddeyi okutuyorum : 

Tayın Bedeli 
MADDE 47. -— a) Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında 22.6.1978 

tarih ve 2155 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek aylık tayın 
bedeli, günlük er istihkakının bir aylık tutarı esas alınarak hesaplanır. Ancak, bu şekilde öde
necek tayın bedelinin aylık tutarı (600) 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 — 47 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCt BÖLÜM 
İstihdam Esasları ' 

Kadroların Kullanımı 
MADDE 48. — a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, bunlara bağlı 

döner sermayeli kuruluşlara, kanunlarla kurulan fonlara, kefalet sandıklarına ve hizmetlerini 
genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlara tahsis 
edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından 31.12.1991 tarihi itiba
riyle boş olanlar ile bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanların açıktan atama 
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amacıyla kullanılması Maliye ve Gümrük Bakanlığının iznine tabidir. Ancak, mecburî hizmet
li personel, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten sayılan görevlerde 
olanlar, yükseköğretim kurumu öğretim elemanları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 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 pozisyonlarından, 

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 tnfazı Hakkında Kanunun değişik 17 nci maddesine göre hükümlü 

çalıştırmakla yükümlü kuruluşlar, bu amaçla mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının % 3'ünden 
az ve °/o 5'inden fazla olmamak üzere, işçi kadro ve pozisyonu ayırmak zorundadırlar. 

d) Genel ve katma bütçeli kuruluşların döner sermaye ve fon saymanı kadroları ile kat
ma bütçeli kuruluşların sayman kadrolarından Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygun görü
lenler gerektiğinde bu Bakanlığın kadro cetvellerine eklenebilir. 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum : 

Sözleşmeli Personel 
MADDE 49. — 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 ite 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 değişikliklerin uygulanmasına devam olunur. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanun 
hükümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretlerini belirtilen cet
veller ile tip sözleşme örnekleri üzerinde 24.12.1991 tarih ve 3765 sayılı Kanunun 8 ve 9 uncu 
maddeleri uyarınca Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar yapılan vizeler, 31.12.1992 tarihine kadar geçerli olup, bunlar için ayrıca vize yapılmaz. 

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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BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum : 

Geçici îşçi Pozisyonları 
MADDE 50. — 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 1992 yılında 30 iş gününden fazla 
süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait 24.12.1991 tarih ve 3765 sayılı Kanunun 8 ve 9 uncu 
maddeleri uyarınca Ocak 1992 ayında vize edilen geçici işçi pozisyonları, 31.12.1992 tarihine 
kadar geçerli olup bunlar için yeniden vize yapılmaz. 

1992 Malî Yılında, kanunla, uluslararası antlaşmalarla veya 1992 yılı programı ile kurul
ması veya genişletilmesi öngörülen birimler için yapılacak yeni vizeler dışında, 1991 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, 1992 yılında 30 iş gününden fazla süre 

ile çalıştıracakları geçici işçilere ait 24.12.1991 tarih ve 3765 sayılı Kanunun 8 ve 9 uncu madde
leri uyarınca Ocak 1992 ayında vize edilen geçici işçi pozisyonları 31.12.1992 tarihine kadar 
geçerli olup bunlar için yeniden vize yapılmaz. Vize edilen geçici işçi pozisyonları Başbakanlık 
Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı geçici işçi pozisyonları ile değiştirilebilir veya ip
tal edilebilir. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
51 inci maddeyi okutuyorum : ., •• 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Petrolden Devlet Hakkı ve Petrol Kanunu Gereğincê  ödenecek Kur Farkları 
MADDE 51. — a) 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak Devlet 

hakkı, bütçenin (B) cetvelindeki "Petrolden Devlet Hakkı"' tertibine gelir kaydolunur. 
b) 6326 sayılı Petrol Kanununun 116/3 üncü maddesi uyarınca yapılan transferler nede

niyle oluşacak kur farkları bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır. 

BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
52 nci maddeyi okutuyorum : 
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Kişi Borçları 
MADDE 52. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî veya mücbir sebeplerle takip 

ve tahsil imkânı kalmayan, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi 
uyarınca silinmesi MaK Müşavere Encümeni tarafından uygun görülen kişi borçlarından, tutan 
(30 000 000) liraya kadar olanlarının kayıtlardan çıkarılmasına Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. Bu miktarı aşan kişi borçlarının terkini Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına bağlıdır. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 131 inci maddesi ilç terkin yetkisi Maliye ve 
Gümrük Bakanına verilmiş olan, ayniyat ve nakit saymanları ile gelir ve ödemelerle ilgili me
murların zimmetlerinden 10 000 000 lirayı aşanlarının terkin listeleri bütçe uygulama sonuçlan 
ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine arz edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
53 üncü maddeyi okutuyorum : 

Devlet Hesaplarında Yer Verilmeyecek ve Terkin Edilecek Tutarlar 
MADDE 53. — Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para cezaları da tahil olmak üzere 

her türlü gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanetlerin alınıp geri veril
mesinde ve Devlet kayıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzuatında belirtilmiş tutar ve oranlar 
değişmemek şartıyla 1 000 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 farklan terkine yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
54 üncü maddeyi okutuyorum : 

Akreditif Kredilerinin Mahsubu 
MADDE 54. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin (A) 

fıkrasının (d) bendi hükmüne uygun olarak 1992 yılında ve daha önceki yıllarda açtırılan akre
ditif kredilerinin mahsubunu (Gelecek yıllara sari taahhütler hariç) 1992 yılı bitimine kadar 
sonuçlandırmaya ve mahsubu yapılmayanları nakten iade ettirmeye Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN —- 54 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Payı 
MADDE 55. — 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 

üncü maddesinin (c) bendinde yer alan yüzde 3,5 oranı 1992 yılında yüzde 2 olarak uygulanır. 
Bakanlar Kurulu bu oranı yüzde 3,5'a kadar artırmaya veya yüzde 2'ye kadar azaltmaya yetkilidir. 

.BAŞKAN — 55 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
56 ncı maddeyi okutuyorum : 
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Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri 
MADDE 56. — 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 işlerli ilgili olarak görev ve yetki verilenler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
57 nci maddeyi okutuyorum : 

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik 
MADDE 57. — Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile kamu iktisadî teşeb

büsleri, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları; kanun, karar
name ve uluslararası anlaşmalar gereği üye olacakları uluslararası kuruluşlar dışındaki kuru
luşlara üye olabilmek ve halen üyesi bulundukları kuruluşlara her yıl katılma paylarını ödeye
bilmek için, mevzuatın gerektirdiği diğer işlemlerin yanı sıra ayrıca bağlı veya ilgili bulunulan 
Bakanlığın teklifi ve Maliye ve Gümrük bakanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığından 
önceden izin alacaklardır. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan 1992 Malî Yılı Bütçe Kanununun 57 nci maddesine aşağıdaki şekilde 

bir (b) fıkrası ilave edilmesini ve bu maddenin (a) ve (b) fıkraları şeklinde yeniden düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Bekir Sami Daçe 
DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 

A. Şeref Erdem Güneş Müftüoğlu 
Burdur Zonguldak 

Rahmi özer 
Çanakkale 

Madde 57. — b) Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret'Müsteşarlığının uluslararası anlaş
malar, kanun ve kararuemelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşla
ra ilişkin işlemlerine (katılma payı ödemeleri dahil) bu madde hükmü uygulanmaz. 

Gerekçe : 
Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Finans Kuruluşu, Uluslararası Yatı

rımlar Garanti Kuruluşu, Küresel Çevre Kolaylığı, islam Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma 
Bankası, Avrupa İmar ve Kalkanmı Bankası gibi ülkemizin yasalar ile üye olduğu kuruluşlara 
üyelik katılım payı ödemesi ve bu kuruluşlar nezdinde Türkiye Cumhuriyetinin atadığı temsil
ciler ile temsil etmek görevi halen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte
dir. Bu kuruluşlara üyelik ve üyelik koşulları çerçevesindeki sermaye artırımlarına katılım, esa
sen kanun ve kararnameler çerçevesinde gerçekleştirilmekte ve bu yasal işlemler 244 sayılı Yasa 
uyarınca Dışişleri Bakanlığı kanalıyla yürütülmektedir. Bu nedenle, Dışişleri Bakanlığının 
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esasen bilgisi dahilinde olan bu hususlar için ayrıca katkı payları ödenmesi sırasında bu ba
kanlığımızla istişare edilmesi gerekli olmayacağından ve çeşitli gecikmelere sebebiyet verece
ğinden Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının söz konusu maddeye yapılacak bir ilave ile bu 
madde hükümlerinden istisna tanınması amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın 

Başkan, muhtevasına katılmakla birlikte, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
57 nci maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
58 inci maddeyi okutuyorum : 

Yurt Dışı Seyahatleri 
MADDE 58. — Genel ve Katma bütçeli idarelerle diğer kamu kurum ve kuruluşları per

sonelince yurt dışına yapılacak seyahatlerde kendi bütçelerindeki ödeneklerden harcama yapa
bilmesi için azamî ölçüde millî havayollarına ait uçakların (Sermayesinin en az °7o 51'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 — 58 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
59 uncu maddeyi okutuyorum : 

Vatanî Hizmet Tertibi ile İlgili Aylık Göstergeler 
MADDE 59. — Vatanî Hizmet Tertibinden bağlanmış aylıkların gösterge rakamları, ken

dileri için 1 500, dul eşleri için 1 150, diğer yakınları için 850 olarak uygulanır. 

BAŞKAN — 59 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
60 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 60. — 24.12.1991 tarih ve 3765 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin uygulanma
sına 31.12.1992 tarihine kadar devam olunur. 

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

MADDE 61. — 17.7.1991 tarihli ve 437 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 
1 inci maddesiyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı bölümünden çıkarılan yurt dışı kadrolarda görev yapan personel görev 
sürelerinin bitimine kadar görevlerine devam ederler. Bu süre içinde eski kadrolarına ait 
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aylık, ek gösterge ve her türlü haklarını şahıslarına bağlı olarak alırlar ve yurt dışında sürekli 
görevde bulunan memurların yararlandıkları diğer her türlü haktan yararlanırlar. Ayrıca idarî 
görevin yerine getirilmesi için mevzuat uyarınca yapılması gerekli olan diğer ödemeleri Devlet 
adına yaparlar. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
62 nci maddeyi okutuyorum : 

Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 62. — a) (1) 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı sivil Müdafaa Kanununun 21.10.1960 

tarih ve 107 sayılı kanunla değişik 37 nci maddesinin (-a) fıkrası, 
(2) 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç 

Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 
3/d üncü maddesi, 

(3) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 
Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna pay verilmesine ilişkin, 

Hükümleri, 1992 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 nci maddesinin 4 üncü fıkrası, bu Kanunun "Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları" baş
lıklı maddesi hükümleri çerçevesinde uygulanır. 

c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkında Kanunun 60 inci maddesinin 6 nci 
bendinin a/l fıkrasında yer alan ikramiye oranları 1992 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 nücü maddesinde 1986 yılı için tespit edilen 
nispetlerin uygulanmasına 1992 yılında da devam olunur. . , 

e) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Ge
lirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun "Payların Hesaplanması ve Dağıtımı" başlıklı 
değişik 1 inci maddesinin dağıtıma ilişkin esasları 1992 yılında uygulanmaz. Bunun yerine söz 
konusu madde uyarınca 1992 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 
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özel tertiplere ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıl 
bütçelerine 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) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 3284 sayılı Kanunla değişik 14 üncü mad
desinin (0 fıkrasındaki oran 1992 malî yılında (% 3) olarak 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; 

(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 aynı kanunun 
29 uncu maddesinin (b) bendi kapsamı dışında kalan iştirakleri hakkında); 

(5) 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci bendi; 
(6) 1.6.1978 tarih ve 2148 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası; 
(7) 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 71 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

nun 3 üncü maddesi, 
(11) 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 27 nci maddesine bağlı (1) sayılı 

cetvelin "Açıklama" bölümünün 1 inci bendi (kimlerin uçakla seyahat edebileceği konusunda
ki esas ve usuller, Maliye Ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.) 

(12) 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, 

1992 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
İki önerge vardır, okutup işleme koyacağım. 

— 505 — 



T.B.M.M. B : 6Û 24 . 3 .1992 O : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1992 malî yılı bütçe kanunu tasarısının "Uygulanmayacak Hükümler" 

başlıklı 62 nci maddesinin (ı) bendinin 6 nolu alt bendinde yer alan "1.6.1978 tarih ve 2148 
sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası" ibaresinin madde metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Bekir Sami Daçe Turhan Tayan 
Adana Bursa 

Güneş Müftüoğlu Aydın Güven Gürkan 
Zonguldak İçel 

Mahmut Alınak 
Sımak 

Gerekçe : 
Mevcut cezaevlerinin onarımı ve cezaevi olarak kullanılmaya elverişli bulunmayan binala

rın yerine yenilerinin yapılabilmesini teminen, kaynak yaratılmak amacıyla eski ve kullanıma 
uygun bulunmayan ve hizmet dışı bırakılan cezaevi binaları ve arsalarının Maliye ve Gümrük " 
Bakanlığınca belirlenecek rayiç değerler üzerinden satılmak suretiyle, elde edilecek gelirin Adalet 
Bakanlığı Bütçesine özel ödenek olarak gelir kaydedilmesini sağlamak için bu önerge verilmiş 
bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1992 malî Yılı bütçe kanunu tasarısının "Uygulanmayacak Hükümler" 

başlıklı 62 nci maddesinin (g) fıkrasının çıkartılmasını ve bu fıkradan sonra gelen (h) fıkrası-
m n (g)> (0 fıkrasının da (h) fıkrası olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Bekir Sami Daçe 
DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 

Mahmut Alınak A. Şeref Erdem 
SHP Grup Başkanvekili Burdur 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Gerekçe : 

2022 sayılı Kanuna göre muhtaç, güçsüz, kimsesiz ve sakat Türk vatandaşlarına ödenen 
aylığın 1.7.1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanunda yer alan 60 gösterge rakamı, 5.3.1992 tarihli ve 
3783 sayılı Kanunla 300'e yükseltildiğinden 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 61 inci 
maddesinin (g) fıkrasının madde metninden çıkarılması gerekmektedir. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup aykırılık sırasına göre işleme koyacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının "Uygulanmayacak Hükümler" 

başlıklı 62 nci maddesinin (ı) bendinin 6 nolu alt bendinde yer alan "1.6.1978 tarih ve 2148 
sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası" ibaresinin madde metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Bekir Sami Daçe 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın 

Başkan, prensipte katılmakla birlikte çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler Kabul 

edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının "Uygulanmayacak Hükümler" 

başlıklı 62 nci maddesinin (g) fıkrasının çıkartılmasını ve bu fıkradan sonra gelen (h) fıkrası
nın (g), (ı) fıkrasının da (h) fıkrası olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan 
Bursa 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın 

Başkan, prensipte katılmakla birlikte çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmiştir. 
Şimdi bu önergeye göre, bir fıkra çıkartıldığı için diğer fıkraların alfabetik sıralanışı deği

şecektir değil mi efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Bu açıklama ve kabul edilen değişiklik önergeleriyle birlikte 62 nci maddeyi 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
63 üncü maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 
MADDE 63. — Bu Kanunun 46 nci maddesinin (d) ve 47 nci maddesinin (a) bentleri ile 

53 üncü maddesi 1.4.1992 tarihinde, diğer maddeleri 1.1.1992 tarihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... ICabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
64 üncü maddeyi okutuyorum : 

Yürütme 
MADDE 64. — 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?.. Yok. 
64 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kanun Tasarısının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylaması, yarınki birleşimde, son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 
Saat 19.15'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saali : 17.40 

• v . • • • " ' • • ' • 

• ' © ' 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 19.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Cengiz Üretmen (Manisa) 

0 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 inci Birleşiminin 3 üncü oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ik 1990 Malî Ydt Gemi ve Katma Bütçeli idareler vs Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşanları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26, 48, 46) (Devam) 

A) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 
3. — 1990 Malî Yüı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi üe 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı : 48) 

4. — Katma Bütçeli idareler 1992 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/326) (S, Sayısı : 26) 

5. — 1990 Malî Ydt Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkarûtğt Tezkeresi üe 1990 Malî Ydt Katma Bütçeli idareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. Saytsı : 46) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. N 

Komisyon ve Hükümet?.. Yerlerini almışlardır. 

3. — 1990 Malî Yûı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi üe 1990 Malî Ydt Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Say ist : 48) (1) 

BAŞKAN — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarısı
nın 1 inci maddesini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım. 

Buyurun efendim, 1 inci maddeyi okuyunuz : 

1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı 
Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçenin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
a) Yılı Bütçe kanunu ile verilen ödeneklerden 
(28 635 526 592 589) lirası cari, 
( 2 602 847 878 917) lirası yatırım, 
(34 770 656 829 297) lirası sermaye teşkili ve transfer, 

(1) 48 S. Sayılı Basmayazı 10.3.1992 tarihli 46 net Birleşim tutanağına eklidir. 
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b) Özel kanunlar uyarınca kaydolunan ederieklerden, 
(201 900 715 773) lirası cari, 
(404 078 949 991) lirası yatırım, 
(204 991 372 599) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
harcaması olmak üzere toplam (66 820 002 339 166) lira gider yapılmıştır. 

• BAŞKAN — 1 inci maddeyi, daha evvel kabul edilen cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, top
lam (55 066 993 303 630) lira olarak gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) Cetvelini okutuyorum. 

B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü G e l i r i n ç e ş i d i Lira Lira 

1 Vergi Gelirleri 43 650 000 000 000 45 399 534 297 363 
MŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 7 100 000 000 000 4 266 784 440 087 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 özel Gelirler ve Fonlar 2 635 000 000 000 4 589 643 527 817 
MŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 53 385 000 000 000 54 255 962 265 267 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

özel Kanun Gelirleri — 810 971 038 363 
MŞKAN — Kabul edenler... Rmeyenler... Kabul edil
miştir. 

GENEL TOLAM 53 385 000 000 000 55 066 933 303 630 

MŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Nazım Gelirler — 14 085 497 956 916 

MŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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2 nci maddeyi, ekli cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : * 
Nazım Gider ve Gelir 
MADDE 3. — Toplam (14 085 497 956 916) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar 

gider yapılmıştır. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denge 
MADDE 4. —r Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 

(11 753 069 035 536) liralık gider fazlasımeydana gelmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Tamamlayıcı ödenek 
MADDE5. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (2 389 633 831 676) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Devredilen Ödenek 
MADDE 6. — 1990 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 

(314 305 776 123) liralık özel ödenek ertesi yılda ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
tptal Edilen ödenek 
MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı yılı içinde kullanılan ve 

devredilenler dışında kalan (2 127 516 581 899) liralık ödenek iptal edilmiştir. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Borçları 
MADDE 8. — Bağlı Borçları uygulama sonuçları kesinhesap cetvellerinde ayrıntısı göste

rildiği üzere 31.12.1990 tarihi itibariyle 
a) (47 514 715 001 396) lirası orta ve uzun vadeli, (9 669 365 520 118) lirası kısa vadeli 

olmak üzere toplam (57 184 080 521 514) lirası iç borç, 
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b) (74 179 438 935 191) lirası Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlara ait, 
(20 325 362 217 000) lirası da Hazine Garantili olmak üzere toplam 
(94 504 801 152 191) lira dış borç mevcuttur, 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

• • • • ' ' . • - ı 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylama, yarınki birleşimde, son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 

4. — Katma Bütçeli idareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 1 inci 
maddesini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım. 

Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

BlRlNCl KISIM 
Genel Hükümler 

ödenekler, öz Gelirler, Hazine Yardımı 
MADDE 1. — a) Katma Bütçeli İdarelerin 1992 yılında yapacakları hizmetler için (33 

539 661 000 000) lira ödenek verilmiştir. 
b) Katma bütçeli idarelerin 1992 yılı gelirleri (1 000 000 000 000) lirası öz gelir, (26 108 

319 000 000) lirası Hazine Yardımı (6 431 342 000 000) lirası yükseköğretim kurumlarının cari 
hizmet giderlerine yapılacak Devlet katkısı olmak üzere toplam (33 539 661 000 000) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi daha evvel kabul edilen cetvellerle birlikte oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Bağlı Cetveller 
MADDE 2. —Katma bütçeli idarelerin, 
1. ödenek dağılımı (A) işaretli, 
2. Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli, 

(1) 26 S. Sayılı Basmayazı 10.3.1992 tarihli 46 net Birlesin tutanağına eklidir. 

— 5 1 2 — ' , • • . . 



T.B.M.M. B : 60 24 . 3 . 1992 O : 3 

3. Özel hükümlerine göre 1992 yılında tarh, tahakkuk ve tahsüine'devam olunacak gelir 
çeşitlerinin dayandığı hükümler, her bir idarenin bütçesine ekli (C) işaretli, 

4. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, her bir idarenin 
bütçesine ekli (G) işaretli, 

5. Harcamalara ilişkin formül, her bir idarenin bütçesine ekli (R) işaretli, 
Cetvellerde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.-

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKÎNCİ KISIM 
İdarelere İlişkin özel Hükümler 

Tarım Reformu Uygulaması ile İlgili Davaların Takibi 
MADDE 3. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün toprak ve tarım reformu uygulama

sı ile ilgili uyuşmazlık ve davaları bu genel müdürlük adına gerektiğinde Hazine avukatları ta
rafından da takip edilir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde ka

bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Özel ödeneklere İlişkin İşlemler 
MADDE 4. — a) Karayolları Köy Hizmetleri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlükleri; 

genel ve katma bütçeli kuruluşlar hariç diğer kamu kurum ve kuruluşları 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 ge
lirleri 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. 

Bu özel 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. 
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b) Devlet Su İşleri Geriel Müdürlüğü tarafından 3.7.1968 tarih ve 1053 saydı 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 belediyelere ayrılan paylardan tiler Bankasınca kesilerek 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ödenir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden Bayındırlık ve İskân 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 Genel Müdürlüğü bütçesinin 
(A) işaretli cetvelinde yer alan projelerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 21.5.1986 tarih 
ve 3289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine aynı amaçla aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. Bu Ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısımlar, projenin ikmali için müteakip 
yıl bütçesine devredilebilir. ' 

BAŞKAN — 5 inq madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlanacak Gelirler 
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 gelir fazlalarını sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük onarım
larında kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gelir, 
diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı, yetkilidir. 

. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine dev
ren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 6 ncrmadde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 
MADDE 7. — a) 3293 sayılı Kanunla değişik 2813 sayılı Telsiz Kanununda yer alan tel

siz ve monitör hizmetlerinin yürütülmesini teminen, Telsiz Genel Müdürlüğünün (B) işaretli 
cetvelinde yer alan "Ücret Gelirleri" tertiplerinde kayıtlı kaynaktan sağlanan gelir fazlalarını, 
Telsiz Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe bir taraftan gelir, 
diğer taraftan açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilmeyen kısımları ertesi yıl bütçesine devren gelir ve öde
nek kaydolunur. 
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b) 2813 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar; telsiz kullanıcısı genel ve katma 
bütçeli idareler, mahallî idareler, resmî ve özel tüzelkişiler ile gerçek kişilerden, bir sözleşme olsun 
veya olmasın, telsiz ücretleri ve bu ücretlerden doğan gecikme cezalanyla ilgili olarak Telsiz Genel 
Müdürlüğünün; 10 000 liraya kadar takip masraflarını karşılamayan alacaklan ile, 50 000 liraya 
kadar dava açılmasında yarar görülmeyen alacaklannın terkinine Ulaştırma Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 
MADDE 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesinin (B) işaretli cetvelin

de yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını "1992 Yılı Programının Uygulanması, Koor
dinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre 1992 yılında yatırım programına alı
nacak projeleri gerçekleştirmek üzere anılan Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, 
diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilemeyen kısımları ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : ' • 
Yükseköğretim Kurumları ile İlgili Hükümler 
MADDE 9. — a) Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı 

ile öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler, katma bütçeye kaydedildikten sonra 
yükseköğretim kurumlan bütçelerinin "420 - Öğrencilerin Beslenme, Kültürel, Sportif ve Di
ğer Faaliyetleri" tertibinde yer alan ödeneklerin kullanılması amacıyla 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, 
yükseköğretim kurumları bütçelerine bir yandan gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvellerinde 
mevcut veya yeniden açılacak olan "420 - öğrencilerin Beslenme, Kültürel, Sportif ve Diğer 
Sosyal Faaliyetler" tertibine özel ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.. 

Bu ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek 
kaydolunur. 

b) ' Yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin 
maliyet bedelleri, Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya fiyatları endeksini geçmemek üzere 
her yıl için yeniden değerleme yapılarak tespit edilir. Bunların satışından elde edilen gelirleri; 
öğrencilerin beslenme, kültürel, sportif ve diğer sosyal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir 
taraftan yükseköğretim kurumları bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde açılacak özel bir tertibe 
gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertibe özel ödenek kay
detmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.. 
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Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilmeyen kısmı ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek 
kaydolunur. 

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğren
cilerin her türlü tedavi giderlerinin karşılanması için, üniversite bütçelerinde tertiplenen trans
fer ödeneklerinin karşılıkları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek esas ve usuller çerçeve
sinde kullanılmak üzere üniversite adına millî bankalardan birinde açılacak hesaba yatırılır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile ilgili İşlemler 

MADDE 10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde yıl içinde mey
dana gelebilecek gelir fazlalarını bu Genel Müdürlüğünün cari hizmetlerinde ve ''1992 Yılı Prog
ramının Uygulanması, Koordinasyonu ve izlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yatırım 
hizmetlerinde, personel ve yolluk giderlerinde; hizmet, tüketim malları ve malzeme alımların
da, demirbaş giderleri ile diğer ödemelerinde kullanılmak üzere, bir yandan özel gelir, diğer 
yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanununun Uygulanacağı 

MADDE 11. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Genel Bütçe Kanunu 
hükümleri katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 

MADDE 12. — Bu Kanun 1.1.1992 tarihinde yürürlüğe girer. 

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

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

Yürütme 

MADDE 13. — Bu Kanunun; 

a) Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Başbakan ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı. 

b) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve 
Millî Eğitim Bakanları, 
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c) Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümle
rini Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık ve İskân Bakanları, 

d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük 
ve Sağlık Bakanları, 

e) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hü
kümlerini Maliye ve Gümrük ve Tarım ve Köyişleri Bakanları, 

f) Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Orman Bakanları, 
g) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanları, 
h) Telsiz Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Ulaştırma Ba

kanları, 
Yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun Tasarısının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylama, yarınki birleşimde son ko

nuşmalardan sonra yapılacaktır. 
5. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi

nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılt Katma Bütçeli idareler Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. Sayısı : 46) (1) 

BAŞKAN — Şimdi de Katma Bütçeli İdarelerin 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısının 1 inci maddesini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım : 

1990 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 
(4 566 213 755 420) lirası cari, 
(5 923 225 166 550) lirası yatırım, 
(738 348 895 029) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
b) özel Kanunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden 
(548 415 612 816) lirası cari, 
(951 642 179 229) lirası yatırım, 
(31 847 781 205) lirası transfer 
Olmak üzere toplam (12 259 693 390 249) liralık gider yapılmıştır. 
BAŞKAN — Birinci maddeyi daha evvel kabul edilen cetvelleriyle birlikte oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Katma Bütçeli İdarelerin 1990 Malî Yılı Gelirleri (B) işaretli cetvelde göste

rildiği üzere (442 083 058 158) lirası öz gelir, (1 063 550 481 358) lirası özel kanun gelirleri ve 

(1) 46 S. Sayılı Basmayazı 10.3.1992 tarihli 46 net Birleşim Tutanağına eklidir. 
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(10 224 024 573 044) lirası da Hazine Yardımı olmak üzere toplam (11 729 658 112 560) lira 
olarak gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü G c 1 i r i n ç e ş i d i Lira Lira 

1 Vergi Gelirleri 8 658 000 000 31602 476 035 

BAŞKAN •—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 411 953 000 000 348 556 379 940 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 9 747 386 000 000 10 285 948 775 227 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
özel Kanun Gelirleri — 1 063 550 481 358 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

GENEL TOPLAM 10 167 997000 000 11729 658 112 560 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi, ekli cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Denge 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında (530 035 277 
689) lira gider fazlası meydana gelmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

Tamamlayıcı ödenek 

MADDE 4. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (100 545 485 977) liralık ödenek üstü 
gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum : 
Ertesi Yıla Devreden ödenek 
MADDE 5. — 1990 yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 

(151 495 377 100) liralık özel ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
tptal Edilen ödenek 
MADDE 6. — 1990 yılı ödeneği (A)'işaretli cetvelde gösterildiği üzere (12 947 057 455 

386) lira olup, bu tutardan yılı içinde harcanamayan (636 414 174 014) liralık ödenek iptal edil
miştir. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 8. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylaması yarınki birle

şimde, son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 
Maliye Bakanlığı bütçesi, Maliye Bakanlığına hayırlı olsun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORÂL (Manisa) — Teşekkür ederiz. 
6. — Efta Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları (1/360) (S. Sayısı : 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, "Efta Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım. 
Raporun okunmasını Kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler.;. Kabul edilmiştir. 

(1) 56 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : * 
EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 10.12.1991 tarihinde Cenevre'de imzalanan "EFTA Devletleri ile Türkiye 

Arasında Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ürtcü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 

1 Açık oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyla
rınıza, sunuyor um : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda adını, soya
dını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ile Sosyalde

mokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm; 22.4.1983 Tarih ve 
2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/267) (S. Sayısı : 57) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Doğru "fol Partisi Grup Başkanve
kili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili 
içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm; 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunu görüşeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

(1) 57 S. Saydı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 
"22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi" 
MADDE 1. — 22.4.1983 tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununa 3032 sayılı Kanunla 

eklenen Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan "... beşbinde biri..." ibaresi"... beşbin-
de ikisi..." olarak değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"Ancak genel barajı aşan siyasî partilere yapılacak yardım miktarı, genel barajı aşmamış 
olsaydı müteakip fıkralara göre genel seçimlerde aldığı oy oranına göre alabileceği yardımdan 
az olamaz." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza" sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa 3673 Sayılı Kanun

la eklenen Geçici 16 ncı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Geçici Madde 16. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 10 veya daha fazla milletvekili bu

lunup da Devlet yardımı alamayan ve seçimlere girme hakkını elde edecek şekilde teşkilatlan
masını tamamlamış siyasî partilere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, Siyasî Parti
ler Kanununun "Ek Madde T'de öngörülen esaslar dairesinde en az Devlet yardımı alan siyasî 
partiye yapılan yardım kadar Devlet yardımı yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 2 nci maddesinde düzenlenen Geçici 16 ncı mad
deye aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Turhan Tayan Bekir Sami Daçe 
Zonguldak Bursa Adana 

Mahmut öztürk Ahmet Şeref Erdem Rahmi özer 
Aksaray Burdur Çanakkale 

Bu partilerin 10'dan az olmakla birlikte en az 3 veya daha fazla milletvekiline sahip olma
ları halinde kendilerine en az Devlet yardımı alan siyasî partiye yapılan yardımın 1/4'ü tutarın
da Devlet yardımı yapılır. 

Gerekçe : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 3 veya daha fazla milletvekiline sahip olan partilere de 

Devlet yardımı yapılması amaçlanmaktadır. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLl İRFAN GÜRPINAR (Kırklare

li) — Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen değişiklik önergesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3.—Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4.—Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde Üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü açık oylamaya tabidir. ' 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kutular sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN— Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın efendim. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
6. —- Efta Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/360) (S. Sayısı : 56) (Devam) 

BAŞKAN — EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylamasında 179 oy kullanılmış; 174 kabul, 2 ret ve 1 
çekinser oy çıkmıştır. 

Ülkemiz ve EFTA devletleri için hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 
7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ile 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın; 
22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/267) (S. Sayısı : 57) (Devam) 

BAŞKAN — 22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Değiştirilmesi Hak
kındaki Kanun Teklifinin oylamasında 175 oy kullanılmış; 171 kabul, 3 ret ve 1 çekinser oy çıkmıştır. 

Bu duruma göre teklif yasalaşmıştır; demokrasimiz için, ülkemiz için ve ilgili partiler için 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

Bütçenin tümü üzerindeki son konuşmaları ve bütçe kanun tasarılarıyla, kesinhesap ka
nunu tasarılarının açık oylamalarını yapmak içiri 25 Mart 1992,Çarşamba günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.13 

. . , .^pg». . = ' '• 
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EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmamn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinser 
Geçersiz Oylaı 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turhan Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoglu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
İsmet Attila 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
tsmet Gür 
Mahmut Öztürk 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 

ANKARA 
Ali Dinçer 
Bilâl Güngör 
Orhan Kilercioğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 

(Kabul Edenkr) 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Hasan Namal 
AYDIN 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççoğlu 

BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
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Kanunlaşmıştır. 
450 

• 179 
174 

2 
• 1 

2 
271 

İbrahim Gürdal 
Yılmaz Oyalı 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 

ÇORUM 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 

Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
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ESKİŞEHİR 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mukadder Başeğmez 
Nazmi Çağan 
Tansu Çiller 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Adnan Kahveci 
Mehmet Moğultay 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 

İZMİR 
Cengiz Bulut 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 

Atilla Mutman 
Rıfat Serdaroğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 

KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
KIRIKKALE 

M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 

KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Âli Günaydın 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H, Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
İsmail Karakuyu 

MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
İrfettin Akar 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

MUŞ 
Sırrı Sakık 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 

SİNOP 
Yaşar Topçu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
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ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Hasan Peker 
TOÎCAT 
Ali Şevki Erek 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 

TRABZON 
Koray Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 

ZONGULDAK 

Adnan Akın 

Şinasİ Altıner 

Ömer Barutçu 

Güneş Müftüoğlu 

Ali Uzun 

Necdet Yazıcı 

(Reddedenler) 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 

(Çekimser) 

İSTANBUL 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 

(Geçersiz Oylar) 

ANKARA 
Baki Tuğ 

SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ADANA 
UgurAksöz 
M. Halit Dağlı 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Muhammet Kaymak (tz.) 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Kemal Tabak 
AFYON 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

(Oya Katılmayanlar) 

AKSARAY 
Halil Demir 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dençerler 
Ömer Ekinci 
Hamdi Eriş 
İ. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Sağdıç 
Yücel. Seçkiner 

O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Deniz Baykal 
Ali Karataş 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Yüksel Yalova 
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BALIKESİR 
Ömer Lütfi Coşkun 
Sami Sözat 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 

BİLECİK 
Ahmet Seven 
Bahattin Şeker 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 

BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
Abbas tnceayan 
Tevfik Türesin , 

BURDUR 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Kadri Güçlü 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (l.A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Evren Bulut / . . 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara (l.A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir \ 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
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Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan . 
HATAY 
F u a t Ç a y • . '• 

Mehmet Dönen 
Nihat Matkap 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı , 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan (İz.) 
M. Istemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mustafa Baş 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Fevzi tşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (İz.) 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
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Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim özdemir 
Sabri Öztürk 
ismail Sancak 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA; 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Muzaffer Ankan 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 
Ali Yiğit (tz.) 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Nevşat özer 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cavit Ayhan 
Nevzat Ercan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
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İrfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Abdullah Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver (İz.) 
TOKAT 
Güler İleri 
Ahmet Fevzi Inceöz 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köktü 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
LütfuIIah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

(İz.) 
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450 
175 
171 

3 
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Kanunlaşmıştır. 

22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifine verilen açık oyların sonucu : 

Üye Sayısı „, 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
tsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççoğlu 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdeni 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
AFYON 
tsmet Attila 
Abdullah UlutUrk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
İsmet Gür 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Bilâl Güngör 
Orhan Kilercioğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Hayrı Doğan 
Gökberk Ergenekon 

275 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salım Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 

— 520 —• 



T.B.M.M. B : 60 24 . 3 . 1992 O : 3 

HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Ertekin DurutÜrk 
İÇEL 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Mukadder Başeğmez 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Melike Tugay Haşefe 
Adnan Kahveci 
Mehmet Moğultay 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Rıfat Serdaroğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Münif tslamoğlu 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu . 

Hacı Filiz 
Abdurralıman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
KmŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
İsmail Karakuyu 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 
MUĞLA 
trfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 

—•529 — 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLKJRFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Koray Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Alpaslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Âkın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 



T.B.M.M. 

ANTALYA 
Hasan Çakır 

ADANA 
Uğur Aksöz 
M. Halit Dağlı 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Muhammet Kaymak (tz.) 
Ali Yalçın ÖğÜtcan 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç (tz.) 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim özsöy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Ekinci 
Hamdi Eriş 

B : 60 24 . 3 

(Reddedenler) 

İSTANBUL 
İmren Aykut 

(Çekinser) 

İSTANBUL 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 

(Oya Katdmayanlar) 

1. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoglu 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Faik Altım 
Veysel Atasoy 
Deniz Baykal 
Ali Karataş 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Nahit Menteşe 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Sami Sözat 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 

. •— 530 — 

1992 O : 3 

RİZE 
Mustafa Parlak 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 

Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Abbas tnceayan 
BURDUR 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Beytullah Mehmet Gazioğl 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Kadri Güçlü 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 



T.B.M.M. B : 60 24 . 3 . 1992 O : 3 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Kormazcan 
M. Halûk Müftüler 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (t.A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Evren Bulut 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali ibrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdulmecit Fırat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy , 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara (t.A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mathmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Nihat Matkap 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
M. tstemihan Talay 
Rüştü Kûzım Yücelen (tz.) 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mustafa Baş 
İsmail Cem 
Osman Ceyhan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (İz.) 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 

Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim özdemir 
Sabri Öztürk 
İsmail Sancak 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Atilla, Mutman 
Mehmet Özkan 
Işıl ay Saygın 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 

— 531 — 



T.B.M.M. B : 60 24 . 3 . 1992 O : 3 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt . 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünâldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit (İz.) 

MUĞLA 
Nevşat özer 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Elkatmış 
NEVŞEHİR 
Mehmet Emin Sever 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cavit Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğtu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 

Azimet Köylüoğlu 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpı nar 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Fethiye Özver (İz.) 
TOKAT 
Güler İleri 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lütfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

— 532 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
60 İNCİ BİRLEŞİM 

24 . 3 . 1992 Sah 

Saat:. 10.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/325) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 2. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı: 48) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Dağıtma tarihi : 63.1992) 

X 4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. 
Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B.-M. M. (S. Sayısı: 56) • 

Efta Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi 

ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/360) 

T.C. 
Başbakanlık 9.3.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-289/03191 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.3.1992 ta
rihinde kararlaştırılan "EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GEREKÇE 

10 Aralık 1991 tarihinde Cenevre'de imzalanan "EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında An
laşma", Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA (European Free Trade Association-Avrupa Serbest Ti
caret Birliği) üyesi devletler olan Avusturya, Finlandiya, îzlanda, Lihtenştayn, Norveç, îsveç 
ve İsviçre arasında akdolunmuş çok taraflı bir Anlaşmadır. 

Bahis konusu Anlaşma, Türkiye'nin ve EFTA üyesi devletlerin Avrupa'daki ekonomik en
tegrasyon sürecine aktif bir biçimde katılma çabalarının ve bu süreci güçlendirmek için gerekli 
araçların ve yolların aranmasına işbirliğinde bulunma arzularının bir sonucu olarak ortaya çık
mıştır. 

Bu Anlaşma ile,'ekonomik bakımdan Avrupa Ekonomik Topluluğundan sonra Avrupa'
daki en güçlü ülke grubunu oluşturan EFTA devletleri ile Türkiye arasındaki ticarî ve ekono
mik ilişkiler ileri ve yeni bir ahdi temele dayandırılmak suretiyle pekiştirilmektedir. 

Anlaşma, Türkiye'nin EFTA'ya üye olmasını değil, EFTA devletleri ile Türkiye arasında 
~sanayi mallan ticaretinin kısıtlamalardan arındırılmış olarak yürütülmesi amacıyla serbest ti
caret bölgesi oluşturulmasını ve ticarî ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini öngörmektedir. 

Bu Anlaşma sayesinde Türkiye ile EFTA devletleri arasında kurulacak serbest ticaret böl-
gesinin sağlayacağı imkânlar, Avrupa Topluluğu ile mevcut ortaklık bağının sağladığı imkân
lara eklenmek suretiyle, ülkemiz ile Avrupa arasındaki ekonomik entegrasyonun güçlendiril
mesine katkıda bulunacaktır. 

A07; Bu Kanun Tasarısına ait anlaşma metninin ekleri çok lıacimli olduğu için bastırılamamıstır. Ek
ler Kanun dosyasındadır. 



Anlaşma, esas itibariyle, Türkiye ile EFTA ülkeleri arasında sanayi malları ticaretini kap
samaktadır. Bu mallara ilave olarak, balık ve diğer deniz ürünleri ile işlenmiş tarım ürünleri 
de Anlaşma kapsamına alınmıştır. 

EFTA devletleri, Anlaşmanın yürürlüğe gireceği 1 Nisan 1992 tarihinden itibaren anlaş
ma kapsamına giren ülkemiz menşeli malların ithalatında tahsil etmekte oldukları gümrük ver
gilerini, eş etkili vergi ve resimleri sıfıra indireceklerdir. EFTA ülkelerince hassas kabul edilen 
bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerindeki gümrük vergileri ve eş etkili vergilerin ise 1 Ocak 1996'ya 
kadar kademeli olarak sıfıra indirilmesi öngörülmüştür, (indirim takvimi Anlaşmanın yürür
lüğe giriş tarihinde % 30, 1 Ocak 1994'te °/o.30 ve 1 Ocak 1996'da Vo 40 şeklinde saptanmıştır. 
İsviçre ve Avusturya ise, ilk indirimlerini, sırasıyla % 60 ve °/o 45 olarak gerçekleştirmeyi kabul 
etmişlerdir.) 

EFTA devletleri, Anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarihten itibaren ülkemizden yaptıkları 
ithalatta mevcut miktar kısıtlamalarını tamamen kaldırmayı ve yenilerini koymamayı kabul et
mişlerdir. 

Anlaşma, süresiz olarak imzalanmış olmakla birlikte, taraf olan ülkelerden herhangi biri
nin, 6 ay öncesinden yazılı olarak bildirimde bulunması şartı ile çekilme hakkı mevcuttur. 

Anlaşma sayesinde, EFTA ülkeleri mallarının Türkiye pazarına Topluluk mallarıyla eşit 
koşullarla girmeleri sonucunda, Avrupa'dan yapılan ithalatta seçim olanaklarının ve rekabet 
koşullarının ülkemiz lehine iyileşeceği söylenebilir. 

Dundan daha önemli olarak, Anlaşma ile birlikte, Avrupa'da toplam 32 milyonluk bir nü
fusa sahip, satın alma gücü çok yüksek EFTA ülkeleri pazarları; sanayi mallan "ihracatımıza 
tamamen, tarımsal ürünlerimize ise tedricen açılmaktadır. 

EFTA ülkelerinin kişi başına millî gelirlerinin Topluluğunkinin çok üstünde olduğu (1989*da 
sırasıyla 21 779 ve 14 805 ABD Doları) ve EFTA'nın yine aynı yıl itibariyle toplam Dünya ihra
cat ve ithalatındaki payının sırasıyla % 6,3 ve °7o 6 olduğu dikkate alındığında, Türk malları 
için açılan bu yeni pazarın önemi daha da açık biçimde ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye-EFTA Anlaşmasının 11 inci maddesi ile, EFTA ülkeleri ile Türkiye arasında ta
rım malları ticaretine ilişkin ikili anlaşmalar imzalanması mümkün kılınmıştır. 

Bu anlaşmalar da, 10 Aralık 1991 tarihinde Cenevre'de imzalanmıştır. EFTA Devletleri 
ile Türkiye Arasında Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girecek olan bu ikili anlaşmalarla, başlıca 
tarım ürünlerimizin EFTA devletleri pazarlarına girişte gümrük muafiyetinden veya indirimle
rinden yararlanmaları sağlanmıştır. Bahis konusu tek taraflı tavizlerin, ileride daha da gelişti
rilmesi hususunda mutabakat mevcuttur. 

Anlaşma, EFTA devletleri ile Türkiye arasında tarım alanında işbirliğinin geliştirilmesi 
hususunda da hükümler içermektedir, / 

EFTA Devletleri ile Türkiye arasında Anlaşma, serbest ticaretin günümüz Dünyası koşul
larında giderek daha da önem kazanan rekabet, antidamping, fikrî mülkiyet hakları, devlet 
yardımları, kamu alımları gibi konularda hükümler içermekte ve bu yönüyle yeni nesil ticaret 
anlaşmalarının güzel bir örneğini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, ülkemizin ekonomik ko
şulları veya mevzuatımızın hali hazır durumu gibi nedenlerle anılan hükümlere uyumu gerçek
leştirme bakımından, AT ile ilişkilerimizde mevcut olanlara benzer geçiş dönemleri, bu Anlaş
mada da öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 
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Anlaşma ayrıca, Türkiye ile EFTA arasındaki ticaretin ahenkli bir biçimde gelişmesini teşvik 
etmenin yanısıra, taraflar arasındaki işbirliğinin, anlaşmanın öngörmediği, ancak ortak çıkar
ların bulunduğu alanlarda da geliştirilip çeşitlendirilmesine imkân verecek bir "geliştirici hüküm" 
(evolutionary clause) içermektedir. 

Tasarı, bu amaçla hazırlanmıştır. 
Buna karşılık Türkiye, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, Anlaşma kapsamında bulu

nan EFTA ülkeleri menşeli mallara, Avrupa Topluluğundan aynı mallarına karşı Katma Proto
kol uyarınca ulaşılmış olan gümrük indirimlerini aynen uygulayacaktır. AT ile gümrük birliği
nin gerçekleştirilmesi amacıyla, önümüzdeki dönemde yapılacak indirimler EFTA ülkelerine 
de aynen teşmil olunacaktır. * . 

EFTA'dan yapılan ithalatta miktar kısıtlamalarının kaldırılmasında Türkiye'nin AT'ye karşı 
uygulanmakta olduğu esaslar, EFTA'ya da aynen uygulanacaktır. 

Bilindiği üzere, AT ile ilişkilerimizde, gümrük vergilerinde 1 Ocak 1992 tarihi itibariyle 
12 yıllık indirim takvimine tabi mallarda toplam % 70, 22 yıllık listedeki mallar için ise toplam 
°/o 60 indirime ulaşılması öngörülmüştür. Bahis konusu indirim oranları, Anlaşmanın yürür
lüğe giriş tarihinden itibaren EFTA ülkelerine de aynen uygulanacaktır. 1992 yılı ile Toplulukla 
gümrük birliğinin gerçekleştirileceği 1995 yılı arasındaki dönemde Topluluğa karşı yapılacak 
müteakip indirimler, EFTA ülkelerine de aynen teşmil olunacaktır. 

Anlaşmanın yapılması sırasında, EFTA devletlerine karşı gümrük vergileri ve eş etkili ver
gi ve resimlerin sıfırlanması, ithalatta miktar kısıtlamalarının kaldırılması konularında Türki
ye'nin temel yaklaşımı, AT'na karşı mevcut taahhütleriyle EFTA'ya karşı yüklenilen taahhüt
ler arasında bir paralellik kurulması şeklinde olmuştur. Buna göre, Topluluğa karşı taahhütle
rimizin uygulanmasındaki bir değişiklik, EFTA'ya da aynen yansıtabilecektir. 

Anlaşma ile, EFTA ülkelerinden sanayi malları ihracatımız için Anlaşmanın yürürlüğe gir
mesi ile birlikte tavizler edinilmekte, buna karşılık bu ülkelere karşı tanınan tavizler AT'na karşı 
uygulanmakta olanlara paralel bir takvime bağlanarak, zaman içine yayılmış bulunmaktadır. 

Tekstil ve konfeksiyon ürünlerine gelince, bu konuda Toplulukla ilişkilerimizde mevcut güç
lükler dikkate alındığında, EFTA ülkelerinin bu mallarımızın ihracatında Anlaşmanın yürür
lüğe girişiyle birlikte uygulamaya başlayıp 1.1.1996'da gümrük vergilerinin tamamen kaldırıl
masına varacak tavizleri, bu sektörümüz ve ihracatımız açısından önemli bir avantaj oluştur
maktadır. 

Anlaşmanın, Avrupa Topluluğunun sanayi mallarında ülkemize tanımış olduğu tavizlerin 
daha da ötesine geçen bir yönü de mevcuttur. Gerçekten, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
(CECA) yetki alanına giren ürünlerle ilgili olarak, Topluluk Türkiye'ye henüz bir taviz tanıma
mış iken, EFTA ülkeleri Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemize karşı bu malların 
gümrüklerini tamamen indirmeyi kabul etmişlerdir. (Sadece Avusturya % 50 indirime gide
cek, müteakip indirim ayrıca belirlenecektir.) Buna mukabil, ülkemizin aynı mallarda EFTA 
ülkelerine taviz uygulaması, bu mallar konusunda Toplulukla ileride yapılacak anlaşmaya bağlı 
kılınmıştır. 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 

Esas No.: 1/360 
Karar No.: 7 

16.3.1992 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"EFTA Devletleri ile Türkiye Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı" Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı ve Devlet Planlama temsilcilerinin katıldığı 16.3.1992 tarihinde 7 nci birleşiminde gö
rüşülmüştür. 

Kanun Tasarısının geneli üzerinde görüşmelere başlanıldı. Tasarının genel gerekçesi okun
du, Hükümet temsilcilerinin verdikleri ilave bilgiler dinlenildi. Tasarının tümü üzerinde yapı
lan görüşmelerden sonra, üyeler görüşlerini belirterek sorular sordular. Hükümet temsilcileri 
yapılan eleştirilere gerekli yanıtları verdikten ve sorulan soruları cevaplandırdıktan sonra; Ta
sarının maddelerine geçilmesi onaylanarak kabul edildi. 

Tasarının 1 inci maddesi görüşülmeye başlandı. Söz alan olmadı, daha sonra Tasarının 
1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edildi. 

İşbu raporumuz havalesi gereği Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Azimet Köylüoğlu 

Sivas 

Sözcü 
Mustafa Doğan 

Gaziantep 

Üye 
Atilla Hun 

Kars 

• -

. - . ' • 

Üye 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

Başkanvekili 
Abdurrakman Ünlü 

Kırıkkale 

Üye 
Cemal Tercan 

İzmir 

Üye 
Şaban Bayrak 

Kayseri 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. .-J/360 20.3.1992 
Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 20.3.1992 Tarihli 6 ncı Birleşiminde Dışişleri Bakanlı
ğı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Ekonomik bakımdan Avrupa Topluluğundan sonra Avrupa'daki en güçlü ülke grubunu 
oluşturan EFTA Devletleri ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticarî ve tarımsal işbirliğinin ge
liştirilmesini öngören, Avrupa Topluluğu ile mevcut ortaklık bağının sağladığı imkânlara ek
lenmek suretiyle, ülkemiz ile Avrupa arasındaki ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesine kat
kıda bulunacağı düşünülen anlaşma Komisyonumuzca uygun görülürek Tasarı aynen kabul edil
miştir. 

Anlaşmanın 1 Nisan 1992 tarihinde taraf ülkelerde yürürlüğe girmesi sözkonusu olduğun
dan Komisyonumuzca, Tasarının, İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesi
ne karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Ali Dinçer Fethi Akkoç 

Ankara Bursa 

Üye Üye 
Atilla Mutman M. Vehbi Dinçerler 

İzmir Ankara 
İmzada bulunamadı 

Üye Üye 
Sait Kemal Mimaroğlu - ismail Coşar 

Ankara . Çankırı 

Üye Üye 
Arslan Adnan Türkoğlu Cemal Ozbüen 

Çorum Kırklareli 

Üye Üye 
irfan Demiralp Halil Başol 

Samsun Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METÎN 

EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 10.12.1991 tarihinde Cenevre'de imzalanan i'EFTA Devletleri ile Türkiye 
Arasında Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. —• Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakam 
Prof T Çiller 
Devlet Bakanı 

İ. Tez 
Devlet Bakanı 

T Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Küercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batalh 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı Y. 
Prof. O. Kumbaracıbaşt 
Millî Eğitim Bakanı V. 

Y. Topçu 
Sağlık Bakanı Y. 

V, Tanır 
Tarım ve Köyişleri Bakam 

N. Cevheri 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. T. Köse 
Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakam 
V. Tanır 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
E. Ceyhun 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakam 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S Oral 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşt 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B, D. Akyürek 

(S. Sayısı: 56) 



SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarası 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul"edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarası 

MADDE 1. —- Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(TERCÜME) 

EFTA DEVLETLERİ İLE TÜRKİYE ARASINDA 
ANLAŞMA 

D.lfe.İ.C.!S. 
Bir yandan Avusturya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, 
İzlanda Cumhuriyeti, Lihtenştayn Prensliği, Norveç Krallığı, 
İsveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu (aşağıda bundan 
böyle EFTA Devletleri olarak adlandırılacaklardır) ve öte 
yandan Türkiye Cumhuriyeti (aşağıda bundan böyle Türkiye 
olarak adlandırılacaktır), 

Avrupadaki ekonomik entegrasyon sürecine aktif şekilde 
katılmak hususundaki niyetlerini hatırda tutarak ve bu 
süreci güçlendirmenin yollarını ve araçlarını araştırmak 
hususunda işbirliğinde bulunmaya hazır olduklarını ifade 
ederek; -

Avrupa. Serbest Ticaret Birliğini (EFTA) kuran 
Sözleşmeyi dikkate alarak; 

EFTA Devletleri ile Avrupa Toplulukları arasındaki 
Anlaşmaları, dikkate alarak; 

Türkiye ile Avrupa Toplulukları arasında bir Ortaklık 
yaratan Anlaşmayı dikkate alarak; 
.•'•••. Gerek yukarıda zikredilen ilişkilerin ışığında, gerek 
teker teker EFTA Devletleri ile Türkiye arasında 
geliştirilen işbirliğinden kazanılan tecrübeyi dikkate 
alarak; :-

Ticaretlerinin ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik 
etmek ve karşılıklı işbirliğini, bu Anlaşma tarafından 
kapsanmayan alanlar da dahil olmak üzere, ortak çıkar 
alanlarında geliştirmek ve çeşitlendirmek ve böylece 
eşitlik, farklı muamelede bulunmama ve haklar ve vecibeler 
arasında denge esaslarına dayanan bir çerçeve ve 
destekleyici çevre yaratmak amacıyla harekete geçmek 
hususundaki arzularını beyan ederek; 
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Çok taraflı ticaret sisteminin devamlı şekilde 
güçlendirilmesinde EFTA Devletleri ile Türkiye'nin 
karşılıklı çıkarını hatırda tutarak ve hükümleri ve 
araçları dış ticaret politikaları için bir temel oluşturan 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın Akit 
Tarafları olarak haiz oldukları yetkiyi dikkate alarak; 

Bu amaçla, anılan Anlaşma'nın hükümlerine ve özellikle 
serbest ticaret bölgeleri kurulmasına ilişkin olanlara 
uygun olarak, EFTA • Devletleri ile Türkiye arasındaki 
ticarette engellerin tedrici bir şekilde ortadan 
kaldırılmasını amaçlayan hükümler ortaya koymak hususunda 
kararlı olarak; 

İşbu Anlaşmanın hiç bir hükmünün bu Anlaşmaya taraf 
olan Devletleri başka uluslararası anlaşmalardan doğan 
vecibelerinden kurtardığı şeklinde yorumlanamıyacağını 
gözönünde bulundurarak;' 

bu amaçların takibi için, aşağıdaki Anlaşmayı akdetmeye 
KARAR VERMİŞLERDİR: ' 

MjLd.de 1 , 

Amaç..la..r . 

Bu Anlaşmanın amaçları şunlardır: 

(a) Karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla EFTA 
Devletleri ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin 
ahenkli şekilde gelişmesini, teşvik etmek; 

(b) EFTA Devletleri ile Türkiye arasındaki ticaret 
için dürüst rekabet koşullarını sağlamak; 

(c) Bu yolla, ticaretteki engellerin kaldırılması 
suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli gelişmesi ve 
genişlemesine katkıda bulunmak; 

(d) EFTA Devletleri ile Türkiye arasındaki 
işbirliğini arttırmak. 

'Madde 2 

Kapsam. ' • . 
1. Anlaşma işbu Anlaşmaya Taraf bir Devlet menşeli 

2 Ui^*\ -
• . . . • % » • • * < ' 
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aşağıdaki mallara uygulanacaktır: 

(a) EK-I'de yer alanlar hariç olmak iJzere^ Armonize 
Mal Tanımlaması ve Kodlama Sistemi'nin 25 ila 97 Fasılları 
içinde yarar alan ürünler; 

(b) Protokol A'da öngörülen düzenlemeler gözönüne 
alınmak suretiyle, işbu Protokol'da belirlehen ürünler; 

(c) . EK-II"de öngörüldüğü şekilde balık ve diğer deniz 
ürünleri... 
2. Yukarıdaki 1 inci paragrafın kapsamadığı tarım 
ürünlerindeki ticareti ilgilendiren hükümler 11 nci Maddede 
yer almaktadır. 
3. Bu Anlaşma bir yandan her bir EFTA Devleti ve diğer 
yandan Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerine uygulanır. 
Anlaşma, Anlaşmada farklı hükümlerin bulunması durumu hariç, 
EFTA Devletleri arasındaki ticarete uygulanmayacaktır. 

ttâdde 3 . • 
Me.n.ş.e„ k.u,.r.a.l.l..ar..ı. v e gümrjjk. idar.es.i,o.de i.§.b.lr.ii.â.l 
1. Menşe kuralları ve idari işbirliği metotları Protokol 
B'de yer almaktadır. 
2. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler, ticarete getirilen 
formaliteleri mümkün olduğu ölçüde azaltmak ihtiyacını ve bu 
hükümlerin uygulanmasından doğacak her türlü güçlüklere 
karşılıklı olarak tatmin edici çözümler bulunması ihtiyacını 
dikkate alarak, 4 ila 7, 12 ve 21 inci maddelerin 
hükümlerinin etkin ve ahenkli bir şekilde uygulanmasını 
sağlamak için uygun önlemleri, idari işbirliğini 
ilgilendiren düzenlemeler dahil olmak üzere, alacaklardır. 

Mjıjçlde, 4 

l..t.hal.a„.tta.k.i. g.ü.mrü..k ye.r.g.i.l.er.i. ye eş. 'etkili.. .r.e.si.m.le.r, 

1. EFTA Devletleri ile Türkiye arasındaki ticarette 
ithalata hiç bir yeni gümrük vergisi veya eş etkili vergi 
veya resim konmayacaktır. 

3 
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2. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte EFTA 
Devletleri,Türkiye menseli ürünler için 1 Ocak 1991 tarihi 
itibariyle geçerli olan tüm ithalat gümrük vergilerini ve 
eş etkili vergi veya resimleri, EK-III ve EK-IV'te 
belirlenen ürünler için geçerli olan ve bu EK'lerde yer alan 
hükümlere göre tedrici olarak ortadan kaldırılacak olan 
ithalat gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resimler 
hariç olmak üzere, ortadan kaldıracaklardır. 
3. Bir EFTA Devleti menşeli mallar için Türkiye 23 Kasım 
1970 tarihi itibariyle geçerli olan tüm ithalat gümrük 
vergilerini ve bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi 
itibariyle geçerli olan eş etkili vergi veya resimleri EK-
II, EK-IV ve EK-V'te belirlendiği şekilde ve bu eklerde 
tanımlanan düzenlemeler ve takvimlere göre, tedricen ortadan 
kaldıracaktır. . 
4. Yukarıdaki 2 ve 3 ncü paragraflarda öngörülen 
birbirini izleyen indirimlerin uygulanacağı temel vergi, 
her bir ürün için, bu paragraflarda zikredilen tarihlerde en 
ziyade müsaadeye mazhar ülkeye uygulanan vergidir. 

Maddjş,. 5 
(±3.1.1. DİJfcSİlJklJL g.üro.r..ü.k yg..r.g..i_l.e.Cİ 

1. 4 ncü maddenin 1 ila 3 ncü paragraflarının hükümleri, 
EK-VI'da öngörülenler hariç, mali nitelikli gümrük 
vergilerine de uygulanacaktır. 
2. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler mali nitelikli bir gümrük 
vergisinin veya bir gümrük vergisinin mali unsurunun 
yerine bir iç vergi koyabilirler. 

Madde £ 

.lJb.LaS.aJfe. 9Ü.ffi.£Ü..k. v§.£.9İ..İS..n.İ. ve., eg. ejtki.ll. £.§.SİM.1.©£. 
1. EFTA Devletleri ile Türkiye arasındaki ticarette yeni 
ihracat gümrük vergisi veya eş etkili vergi veya resimler 
konulmayacaktır. 
2. Bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş ile birlikte ihracat 
gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resimler, EK-VİI*de 
öngörülen istisnalar hariç, ortadan kaldırılacaktır. 

:i«?J;*;Z;;., • 
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M..lR.ta..t kıs.ı.t2.affial.3i.r.ı.. v e e ş . e„tk_l.l'l. \fc.sdb..i.r.l.er. 

1. EFTA Devletleri ile Türkiye arasındaki ticarette, EK~ 
VIII'de öngörülen istisnalar hariç, ithalata veya ihracata 
yeni ' miktar kısıtlaması veya eş etkili tedbir 
konmayacaktır. 
2. Anlaşmanın yürürlüce girişi ile birlikte, EK-VIII'de 
öngörülen istisnalar hariç, ithalattaki veya ihracattaki 
miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler ortadan 
kaldırılacaktır. • ı 
3. Bu Anlaşmanın amacı ile ilgili olarak "miktar 
kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler" deyimi, bir EFTA 
Devletine Türkiye'den veya Türkiye'ye bir EFTA Devletinden 
yapılan ithalat veya ihracata konan ve,kotalar, ithalat veya 
ihracat müsaadeleri veya ticareti kısıtlayan diğer idari 
tedbirler ve uyulması gerekli koşullar gibi yollarla etkili 
kılınan yasaklar veya kısıtlamalar anlamına gelir. 

Mjâ.dd<g. § . - ' . , ' • 

Kl.siM.â!î!.â.lâ.r.. İC..İD. ©!<o.üQffiİ. cLıs..r .O.eç|.gn.le.t: 
Bu Anlaşma kamu ahlakı, kamu politikası veya kamu 

güvenliği, sağlığın ve insanların, hayvanların veya 
bitkilerin ve çevrenin korunması, sanatsal, tarihi ve 
arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin korunması veya 
sınai ve ticari mülkiyetin korunması veya altın ve gümüşle 
ilgili kurallar gibi gerekçelere dayanan yasaklamaları ve 
kısıtlamaları ortadan kaldırmayacaktır. Bununla birlikte, bu 
gibi yasaklamalar ve kısıtlamalar, keyfi bir farklı muamele 
veya- bir EFTA Devleti ile Türkiye arasındaki ticarette gizli 
bir kısıtlama aracı oluşturamaz. 

Madde 9 
Q.ü.y.l©..t t.eke,l..!,.e.r.i, 

1. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler, ticari nitelikteki her 
türlü devlet tekelinin, malların temin olunması ve 
pazarlanması koşulları bakımından EFTA Devletleri- ve Türkiye 
uyrukluları arasında hiç bir farklı muamele kalmayacak 
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şekilde ayarlanmasını temin edeceklerdir. 

2, Bu Maddenin hükümleri, bu Anlaşmaya Taraf Devletlerin 
yetkili makamlarının , kanun dahilinde veya fiili olarak, 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kullanmak suretiyle, 
bu Anlaşmaya Taraf Devletler arasındaki ithalat veya 
ihracatı denetlediği, belirlediği veya hissedilir şekilde 
etkilediği her türlü kuruluşa uygulanacaktır. Bu hükümler 
Devletin başkalarına devrettiği tekellere de ayni şekilde 
uygulanacaktır. 

Ma_d_de. 1.0. 

I.§k.Q.İ.k. mey.z.ua..t. ta.s.a.r.ı.ljı..r.ı. hakkında. e.nfo.rm.asy_gn. u.ş.u,.lü. 

EFTA Devletleri ve Türkiye, çıkarmaya niyet ettikleri 
teknik mevzuat tasarılarını ve bunlara getirecekleri 
değişikliklerle ilgili tasarıları, pratik olarak mümkün 
olabilecek en erken bir -aşamada ve EK-IX'da yer alan 
hükümlere uygun olarak birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde. 1.1. 

lâLitt!. y..LÜ..Q.le£.l %.%.£&£.e.t..i. 
1. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler, tarım politikalarının 
müsaade ettiği ölçüde, tarım ürünleri ticaretinin ahenkli 
bir şekilde gelişmesini teşvik etmeye hazır olduklarını 
beyan ederler-. 

2. Bu amaç yönünde olmak üzere, her bir EFTA Devleti ile 
Türkiye arasında, tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak 
için hükümler içeren ikili bir düzenleme imzalanmıştır. 

3. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler, veterinerlik, bitki 
sağlığı ve sağlık konularındaki mevzuatlarını farklı muamele 
teşkil etmeyecek tarzda uygulayacaklar ve ticareti gereksiz 
yere engelleme etkisi doğuracak yeni herhangi bir tedbiri 
uygulamaya koymayacaklardır. 

M.âd de. 1.2. 

,1c. y.0xg.lL§.o.s!.i£.!i!.s. 
1. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler bir EFTA Devleti menşeli 
.ürünlerle Türkiye menşeli benzer ürünler arasında, ister 
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doğrudan doğruya ister dolaylı olarak bir farklı muamele 
yaratan iç mali vergi nitelikli her türlü tedbir veya 
uygulamadan kaçınacaktır. 
2. Bu Anlaşmaya Taraf Devletlerden birine ihraç olunan 
ürünler bu ürünlere konmuş olan doğrudan doğruya veya 
dolaylı vergilerin tutarını aşan bir iç vergi iadesinden 
yararlanamaz. 

Madde.. 13 
Ödemeler 

Bir EFTA Devleti ile Türkiye arasındaki ticarete 
ilişkin ödemeler ve bu gibi ödemelerin alacaklının ikamet 
ettiği Anlaşmaya Taraf Devlete transferi ' her türlü 
kısıtlamadan serbest tutulacaktır. 

Anlaşmaya Taraf Devletler kendi topraklarında mukim 
bir kişinin katıldığı ticari işlemleri kapsayan kısa ve orta 
vadeli kredilerin tahsisine, geri ödenmesine veya. kabulüne 
herhangi bir kambiyo veya idari kısıtlama getirmekten 
kaçınacaklardır. 

Ma,d.ç|.e .14 
Kajıy. a.l..ı.m.ı. 
1. Anlaşmaya Taraf Devletler kendi kamu alım 
piyasalarının etkin bir şekilde liberalizasyonunu bu 
Anlaşmanın ayrılmaz bir hedefi olarak mütalaa ederler. 
2. Anlaşmaya Taraf Devletler, kamu makamları ve kamu 
teşebbüsleri tarafından veya kendilerine özel veya münhasır 
haklar tanınmış özel girişimler tarafından gerçekleştirilen 
sözleşmelere iştiraki düzenleyen koşulları, şeffaflığı ve 
bu Anlaşmaya Taraf Devletlerden tedarikçiler arasında farklı 
muamele yapılmamasını temin etmek amacıyla, tedricen 
ayarlayacaklardır. 
3. Bunun pratik gerçekleştirilme usullerinin belirlenmesi 
Ortak Komiteye görev olarak 'verilecek ve bu usuller 
Anlaşmaya Taraf Devletler arasında hak ve vecibelerde denge 
©sası üzerinden belirlenecektir. Ortak Komite gerekli 
kapsam, takvim ve kuralları mümkün olan en erken bir 
zamanda, Gümrük tarifeleri ve Ticâret 'Genel Anlaşması 
çerçevesinde ve üçüncü ülkelerle üzerinde mutabık kalınmış 

, ^ v r h ' " ^ • • .. • 
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çözümleri dikkate almak suretiyle ortaya koyacaktır. 

4. Bu Anlaşmaya Taraf ilgili Devletler 
ve Ticaret Genel Anlaşması çerçevesindeki 
katılmaya gayret edeceklerdir. 

Madde. 1.5 

Ll.k.ri !B.y.l..k.iye.t.i.D. ko.rjj.n.ması. 

1. Amaçlarına uygun olarak bu Anlaşmanın pürüzsüz biçimde 
işlemesini temin etmek ve ticaret sapmasından kaçınmak., için, 
bu Anlaşmaya Taraf Devletler fikri mülkiyet haklarını 
tanımak ve bu hakların uygun ve etkin şekilde' korunmasını 
teminat altına almak için adımlar atacaktır. 
2. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler bu hakları ihlale ve 
özellikle sahteciliğe ve korsanlığa karşı güçlendirmek 
amacıyla gerekli her türlü tedbiri alacaklardır. 
3. Türkiye fikri mülkiyet hakları alanında uluslararası 
anlaşmalar ve mevzuattan doğan vecibelerini yerine 
getirirken, EFTA Devletleri uyruklularına", herhangi bir 
Devletin uyruklularına karşı uygulamayı kabul ettiği 
muameleden daha az elverişli bir muamele uygulamayacaktır. 
Ayni alanda EFTA Devletleri tarafından Türkiye uyruklularına 
uygulanacak muamele Türkiyenin EFTA Devletleri uyruklularına 
tanıdığı muameleden daha az elverişli olmayacaktır. 
4. Herhangi bir EFTA Devleti ve Türkiye, tüm EFTA 
Devletlerine anlaşmalardaki koşullara eşit koşullarla açık 
olması ve bu ülkelerin iyi niyetle bu amaçla müzakerelere 
girmeye hazır olmaları koşulu ile, bu Anlaşmanın gereklerini 
aşan başka anlaşmalar imzalayabilir» 
5. Ortak Komite fikri mülkiyet haklarının uygulanmasını 
inceleme altında tutacaktır. Bu Anlaşmaya Taraf Devletlerden 
birinin talep etmesi halinde fikri mülkiyet haklarını. 
ilgilendiren her türlü konuda Ortak Komitede danışmalarda 
bulunulacaktır. 
6. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler, Taraf Devletlerden 
herhangi birinin talep etmesi halinde, fikri mülkiyet 
haklarının armonizasyonu, idaresi ve güçlendirilmesi 
konusunda, mevcut veya müstakbel ikili anlaşmalar veya 
uluslararası sözleşmelerle ilgili faaliyetlerle uluslararası 
kuruluşların faaliyetleri hakkında olduğu kadar, fikri 
mülkiyet hakları konusunda üçüncü ülkelerle ilişkileri 

b f/ -,* ,... ̂  
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ilişkileri üzerinde de uzman danışmalarında bulunulmasını 
kabu1 ede r1e r. 
M a d d e l & • • . • ^ - c 

y.Ş.S.İ.b.s..l..e,t.i.n. y.S.£.i.D.e, ge..ti.r.l.l..rn.esi. 

.1.• Bu Anlaşmaya Taraf Devletler bu Anlaşmanın 
hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu Anlaşma 
çerçevesindeki vecibelerini yerine getirmek üzere gerekli 
bütün tedbirleri alacaklardır.• 
2, Bir EFTA Devleti Türkiyenin veya Türkiye bir EFTA 
Devletinin bu Anlaşma çerçevesinde bir vecibesini yerine 
getirmediği görüşüne varırsa, ilgili Taraf Devlet 23 üncü 
Maddede yer alan koşullara ve belirlenen usullere göre uygun 
tedbirleri alabilir. 

M.add.e., 1.7 > 

.î..5.1.â.tM©lfi.Ll .1.1.9.1 l..©.D.s!.i..ren. r.ekabet. k.U.r.âll.â.EI. 
1. Aşağıdaki hususlar, bir EFTA Devletti ile Türkiye 
arasındaki ticareti etkileyebildikleri ölçüde, bu Anlaşmanın 
düzgün şekilde işlemesi ile bağdaşmaz sayılır: 

(a) Rekabetin önlenmesi, kısıtlanması veya 
saptırılmasını konu alan veya etki itibariyle bu sonucu 
doğuran tüm işletmelerarası anlaşmalar, işletmeler 
birlikleri tarafından alınan kararlar ve danışma.İı 
uygulamalar; 

(b) Bir veya birden fazla işletmenin bu' Anlaşmaya 
Taraf Devletlerin topraklarının tümünde veya bunun .önemli 
bir parçasında sahip oldukları hakim durumun kötüye 
kullanılması. 
2. Bu hükümler kamu işletmelerinin ve bu Anlaşmaya Taraf 
Devletlerin kendilerine özel veya münhasır haklar 
tanıdıkları işletmelerin faaliyetlerine de , bu işletmelere 
verilmiş özel kamu görevlerinin yerine getirilmesini 
kanunen veya fiilen engellemedikleri ölçüde, uygulanır. 
3. Bu Anlaşmaya Taraf bir Devlet belirli bir uygulamanın' 
bu Madde ile bağdaşmadığı görüşüne varırsa, 23 üncü Maddede 
yer alan koşullara ve belirlenen usullere göre uygun 
tedbirleri alabilir. 

9 / / * % & • * 
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Madde. 1.8 
Q.0.y.l§.t. ya.r.d.ı.m.ı, 

1. Hangi şekil altında olursa olsun bu Anlaşmaya Taraf 
bir Devlet tarafından veya Devlet kaynaklarından yapılan ve 
bazı . işletmeleri veya bazı malların, üretimini kayırmak 
suretiyle rekabeti bozan veya rekabeti bozma tehdidi içeren 
her- türlü yardım, bir EFTA Devleti ile Türkiye arasındaki 
ticareti etkileyebildiği ölçüde, bu Anlaşmanın uygun şekilde 
işlemesiyle bağdaşmaz sayılacaktır. 
2. Birinci paragrafa aykırı düşen her türlü uygulama 
EK-X'da yer alan kriterler temeli üzerinden 
değerlendirilecektir. 
3. . 1 ve 2 nci paragrafların uygulaması ile ilgili 
olarak, Türkiye, 31 Aralık 1995 tarihine kadar ve Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna karşı vecibelerine uygun olarak^ 
ekonomik gelişmesini teşvik etmek amacıyla aşağıdaki 
yardımları yapabilir: 

(a) EK-X'un (c) paragrafında yer alan tedbirler 
yoluyla EFTA Devletleri için hoşgörülebilecek olana göre 
daha yüksek yoğunlukta yardım; 

(b) Mal ihracatına dolaylı yardım. 
Bu yardım şekilleri, ticaret koşullarını bu Anlaşmaya Taraf 
Devletlerin çıkarları ile uyuşmayan bir ölçüde bozmadıkları 
takdirde, bu Anlaşmanın işleyişi ile bağdaşır kabul 
edilecektir. 
4. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler devlet yardımı 
tedbirlerinin şeffaflığını EK-XI'de öngörüldüğü şekilde 
bilgi teati ederek sağlayacaklardır. Ortak Komite Anlaşmanın 
yürürlüğe girmesini izleyen bir yıl içinde bu paragrafın 
uygulanması için gerekli kuralları kabul edecektir. 
5. Bu Anlaşmaya Taraf bir Devlet belirli bir uygulamanın 
1 ila 3 ncü paragraflarla bağdaşmadığı görüşüne varırsa 23 
üncü Madde'de yer alan koşullar altında ve belirlenen 
usullere göre telafi edici vergiler tahsil edebilir. 

10 
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QâfflM.D.g. 
! • • • . • • -

1. Bu Anlaşmaya Taraf bir Devlet bu Anlaşmanın 
uygulandığı ticaret ilişkilerinde damping yapılmakta olduğu 
bulgusuna vardığı takdirde, bu uygulamaya karşı Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VI ncı Maddesi'ne 
ve anılan Maddeyle ilgili anlaşmalar.tarafmdan belirlenen 
kurallara uygun olarak, 23 üncü Madde'de yer alan koşullar 
altında ve belirlenen usullere göre, uygun tedbirleri 
alabilir. 
2. Bu Anlaşmaya Taraf Devletlerden alakalı olanlar Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın ilgili 
anlaşmalarına katılmak için gayret göstereceklerdir. 

MM.de. 2.0 
B.e.l,.l.r.l..i.. ü£.üD.l.§..r.in. i..tha.l.a..t.ı. ü..zex.i.n.d.§>. &Çİ..1. eylajn 
B i r EFTA D e v l e t i v e y a T ü r k i y e m e n ş e l i b e l l i b i r - m a d d e n i n 
ithalatındaki artış: 

(a) Diğer Taraf Devletin topraklarındaki benzer veya 
doğrudan rakip ürünlerin yerli üreticileri için ciddi zarara 
yol açan veya açması muhtemel, veya 

(b) ekonominin. herhangi bir sektöründe ciddi 
aksaklıklara veya bir bölgenin ekonomik durumunda ciddi 
bozulmalara neden olabilecek güçlüklere yolaçan veya açması 
muhtemel 
miktarlarda veya koşullarda vuku bulmakta ise, bununla 
alakalı Taraf Devlet 23 üncü Madde'de yer alan koşullar 
altında ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri 
alabilir. 

•Madde 2.1 ' . . , 

B.e.s..k.sp.Q..r..t. y e . ç..i..dd..i k.ı.t.l.ı.k. • 
6 ve 7 ncı Madde'l.erin hükümlere uyulması, bir üründe : 

(1) Bu Anlaşmaya Taraf ihracatçı Devletin bahis 
konusu üründe kendisini ihracat miktar kısıtlamaları, 
ihracat vergileri veya eş etkili vergi ve resimler ile 

•fr w* \ '••o-, 
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korumakta olduğu bir üçüncü ülkeye reeksporta yol açmakta 
ise; veya, 

(2) İhracatçı Taraf Devlet için önem taşıyan bu 
üründe ciddi bir kıtlığa veya kıtlık tehdidine yol açmakta 
ise. ' 
ve yukarıda değinilen durumların bu Anlaşmaya Taraf 
ihracatçı Devlet için büyük güçlükler doğurması veya 
doğuracağa benzer görünmesi halinde, bu Taraf Devlet 23 
üncü Madde'de yer alan koşullarda ve belirlenen usullere 
göre uygun tedbirleri alabilir. 
M&dde 2J2 -
ö.de.m„el_e„r dengesi. gyc..Ly.kle.£.l . . 
1. Bu Anlaşmaya Taraf bir Devlet ödemeler dengesi ile 
ilgili olarak güçlükler içinde olduğu- veya ciddi güçlüklere 
maruz kalma tehdidi altında bulunduğu takdirde, 4 ve 7 nci 
Madde'lerin hükümlerinin uygulamasına sapma getirebilir ve 
23 üncü Madde'de yer alan koşullarda ve belirlenen usullere 
göre uygun tedbirleri alabilir. 
2. Anlaşmaya Taraf herhangi bir Devlet 1 inci paragrafa 
uyan her türlü tedbiri Ortak Komi,teye bildirecek ve bunları, 
koşullar müsaade ettiği takdirde, yürürlü-ğe girmelerinden 
önce Ortak Komitenin incelemesine getirecektir. 
3. Bu. Anlaşmaya Taraf bir Devlet tarafından bu gibi 
önlemlerin uygulanması Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması'nm ilgili Maddelerinde öngörülen, koşullara ve 
Ödemeler Dengesi amaçlarıyla alınan Ticaret Tedbirleri 
hakkındaki 1979 tarihli GATT Deklarasyonu'na olduğu gibi, 
Tarafların Tarifeler ve Ticaret Hakkında Genel Anlaşma'nın 
şemsiyesi altında üzerinde anlaşmaya varacakları bu konuyla 
ilgili araçlara tabi olacaktır. 
4. Ortak Komite, özellikle bu Anlaşmanın işlemesinde 
ciddi bir bozulmayı önlemek amacıyla durumu inceleme altında 
bulunduracaktır. Ortak Komite bu inceleme sırasında veya 
Taraf bir Devletin talebi üzerine, alınan tedbirlerin 
muhafazası ihtiyacını inceleyecektir. 

fil hı jt^L *• < M: 
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Madde.. 23 
Koruma. tedkix2.sr.İlQ.İ. uY,g.ula.[n.a usulü. 
1, Bu Maddede belirlenen koruma tedbirlerini uygulama 
usulünü başlatmadan önce, bu anlaşmaya Taraf Devletler 
aralarındaki her türlü görüş farklılığını doğrudan 
danışmalar yoluyla çözümlemeye çalışacaklar ve bu konuda 
diğer Taraf Devletlere bilgi vereceklerdir. 
,2. 16 ila 22 inci Maddelerde belirlenen durumlarda koruma 
tedbirlerine başvurmayı düşünen Anlaşmaya Taraf bir Devlet 
bu konuda Ortak Komiteye süratle bildirimde bulunacaktır. 
İlgili Taraflar Ortak Komiteye tüm ilgili bilgileri 
verecekler ve olayı incelemesi için gerekli yardımı 
yapacaklardır. Ortak Komitede ortaklaşa kabul edilebilir bir 
çözüm bulmak amacıyla ilgili Taraflar arasında gecikmeksizin 
danışmalar yapılacaktır. 
3. Konunun Ortak Komite'ye getirilmesini izleyen üç ay 
içinde bahis konusu Taraf Devlet itiraz•' olunan uygulamaya 
veya bildirim konusu güçlüklere bir son vermediği takdirde 
veya bu konuda Ortak Komite'nin bir kararı bulunmaması 
halinde, ilgili Taraf Devlet duruma çare bulmak için gerekli 
gördüğü tedbirleri alabilir. 
.4. Alınan koruma tedbirleri Ortak Komiteye derhal 
bildirilecektir. Bu tedbirler, kapsamları yie süreleri 
bakımından, uygulanmalarına yol açan durumu düzeltmek* için 
kesin olarak gerekli, olan ölçü içinde kalacaklar ve bahis 
konusu uygulama veya güçlüğün yol açtığı, zararın ötesine 
taşmayacaklardır. Bu Anlaşmanın işlemesini en az ölçüde 
bozacak tedbirlere öncelik verilecektir. Bir EFTA Devletinin 
bir uygulamasına veya bir hususu yerine getirmemesine karşı 
Türkiye tarafından, veya Türkiyenin bir uygulamasına veya 
bir hususu yerine getirmemesine karşı bir EFTA Devleti 
tarafından alınacak tedbirler sadece • bu Devletle olan 
ticareti etkileyebilir. 

5. Koruma tedbirleri, yumuşatılmaları, yerlerine 
başkalarının konması veya kaldırılmaları amacıyla Ortak 
Komite'de düzenli danışmalara konu olacaktır. 
6. Derhal tedbir alınmasını gerektiren istisnai 
koşulların önceden danışmayı imkansız kıldığı , 19 ila 22 
nci .Maddelerdeki durumlarda, ilgili Taraf Devlet durumu 
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düzeltmek için 'gerekli ^ ihtiyati tedbirleri derhal 
uygulayabilir. Bu tedbirler vakit geçirilmeksizin Ortak 
Komiteye bildirilecek ve bu Anlaşmaya Taraf Devletler 
arasında Ortak Komite'de danışmalarda bulunulacaktır. 

!Ü.ad.d.e. 2.4 

G.Ü.y.e.n.l_i.k. .ls.t..i.ş.na..l.a...r.ı. 

Bu Anlaşmada yer alan hükümlerden hiç, biri bir Taraf 
Devletin: 

(a) kendi temel güvenlik çıkarlarına aykırı düşen 
bilgilerin açıklanmasını önlemek ; 

(b) ve ayrıca temel güvenlik çıkarlarını korumak 
veya uluslararası vecibelerini veya ulusal politikalarını 
yerine getirmek için : • > 

(i)silah, mühimmat ve harp malzemesi kaçakçılığı 
ve bir askeri kuruluşa malzeme tedariki amacıyla doğrudan 
doğruya veya dolaylı olarak başka mallar, malzemeler veya 
hizmetler kaçakçılığı ile ilgili olarak; veya 

(ii)biyolojik ve kimyasal silahların, nükleer 
silahların ' veya diğer nükleer patlayıcı malzemelerin 
yayılmasının önlenmesi ile ilgili olarak; veya 

(iii)harp veya diğer ciddi uluslararası gerilim 
zamanında 
gerekli gördüğü herhangi bir • tedbiri almasını 
engellemeyecektir. 

Madde. 2,5. 
Q„r,.tak Korn. i, t e .nin. kurulması 

1. Bu Anlaşma ile, bu Anlaşmaya Taraf her bir Devletin 
içinde temsil edileceği bir Ortak Komite kurulmuştur. Ortak 
Komite bu Anlaşmanın idaresinden sorumlu olacak ve onun 
düzgün şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. 
2. Bu Anlaşmanın düzgün şekilde uygulanması amacıyla, 
Anlaşmaya Taraf Devletler bilgi değişiminde ve herhangi bir 
Tarafın talebi üzerine Ortak Komite içinde danışmalarda 
bulunacaklardır. Ortak Komite EFTA Devletleri ile Türkiye 
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aracındaki ticaretteki engellerin daha da ileri derecede 
ortadan kaldırılması olanağını inoeleme altında tutacaktır. 

3. Ortak Komite 26 ncı Maddenin 3 üncü' paragrafı 
uyarınca, bu Anlaşmada öngörülen hallerde kararlar 
alacaktır. Diğer konularda Ortak Korçite tavsiyelerde 
bulunabilir. 

Mjadde.. 2<£. 

Q..Lta..k .Ko.[n.i..t©.ö.i...D. U..su..l...l..e r.i. , 

1. Bu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması için, 
Ortak Komite gerekli olduğu her zaman uygun bir düzeyde, 
bununla birlikte yılda en az bir defa toplanacaktır. Bu. 
Anlaşmaya Taraf her bir Devlet bir toplantı yapılmasını 
isteyebilir. ' j 

2. Ortak Komite müşterek mutabakat ile karar verecektir. 
. . ' • - • ' ' - • ' • • • ' ' 

3. Bu Anlaşmaya Taraf bir Devletin Ortak Komitedeki 
temsilcisi bir kararı anayasal gereklerin tamamlanmasına 
bağlı olarak kabul ettiği takdirde, bu karar, içinde daha 
geç bir tarih belirtilmemiş ise, engelin kaldırıldığının 
bildirildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

• ı . • • • 

4. Ortak Komite, kendi çalışmalarına ilişkin usul 
kurallarını kabul edecek ve bu kurallar, diğerlerinin 
arasında, toplantı çağrılarının yapılması, Başkanın tayini 
ve görev süresine dair hükümler de içerecektir. 

5. Ortak Komite görevlerini yerine getirmekte kendisine 
yardımcı olmaları için gerekli gördüğü ölçüde alt komiteler 
ve çalışma grupları kurulmasına karar verebilir. •''. • .. 

Madde. 2.7; . 

<3§ll.S.tLLİ£İ.. b.yküm. 
.1. Bu Anlaşmaya Taraf bir Devlet bu Anlaşma tarafından 
kurulan ilişkileri Anlaşmanın kapsamadığı alanlara yaymak 
suretiyle geliştirmenin Anlaşmaya Taraf Devletlerin 
ekonomilerinin çıkarları bakımından yararlı olacağı görüşünü 
taşıdığı takdirde Taraf Devletlere gerekçeli bir talep 
sunacaktır. . 

Bu Anlaşmaya Taraf Devletler, Ortak Komiteye, bu talebi 
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incelemesi ve yerinde görmesi halinde kendilerine 
tavsiyelerde bulunması talimatını verebilirler. 

2. 1 inci paragraftaki usulün sonucu olarak ortaya 
çıkacak anlaşmalar işbu Anlaşmaya Taraf Devletlerin kendi 
usullerine göre onayına veya uygun bulma işlemine tabi 
olacaktır. 

Madde 2.8 

I.&..di..l.a t 

25 inci Maddenin 3 üncü. paragrafında atıfta bulunulanlar 
dışında kalan ve Ortak Komite tarafından onaylanan Anlaşma 
tadilatı. kabul için bu Anlaşmaya Taraf Devletlere sunulacak 
ve tüm Taraflarca kabul edildiği takdirde yürürlüğe 
girecektir. Kabul belgeleri depoziter Devlete tevdi 
olunacaktır. 

Madde. 2.9 . , - ' • ' . . . 

Rr.Q..feQ.kol..i.ex. ve- .Ekler. 

Bu Anlaşmanın A, B ve C Protokolleri ile I ila XI , sayılı 
Ekleri işbu Anlaşmanın ayrılmaz parçasını oluşturur. Ortak 
Komite Protokolleri ve Ekleri tadil etmeyi 
kararlaştırabil ir. . . ' ' 

Madde 30 . 

i.-a.§.ka Anlaşmalar .tarafından. düze..Q.l,e.nen ticaret İlişkileri.. 

îşbu Anlaşma, kendisinin getirmekte olduğu ticaret rejimini 
ve özellikle menşe kuralları ile ilgili hükümleri olumsuz 
şekilde etkilemedikleri ölçüde, gümrük birliklerinin, 
serbest ticaret bölgelerinin muhafazasına veya kurulmasına 
veya sınır ticareti için düzenlemelere gidilmesine engel 
teşkil etmiyecektir. 

M.adde 31 

ülkesel. y.Y9.y..l.a...nm.a 

Bu Anlaşma Taraf Devletlerin' ülkelerinde uygulanacaktır. 
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Hadde 32.. . 
Ka..tılm.a 
1. Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye her Devlet, Ortak 
Komite katılmasını onaylamaya karar verdiği takdirde, bu 
kararda belirtilen hükümler ve koşullar altında bu 
Anlaşmaya katılabilir. Katılma belgesi depoziter Devlete 
tevdi olunacaktır. 
2. Katılan bir Devlet bakımından bu Anlaşma, bu Devletin 
katılma belgesini tevdiini izleyen üçüncü ayın ilk günü 
yürürlüğe girecektir. 

Ü!.âdd„e„ 3.3 

Q©..k..i.l.rne. ve„ s.o.n.§. erme. 

1. Her Taraf Devlet bu Anlaşmadan depoziter Devlete 
yazılı bir bildirimde bulunmak koşuluyla çekilebilir. 
Çekilme bildirimin depoziter Devlet tarafından alındığı 
tarihten altı ay sonra geçerli olacaktır.. 
2. Türkiye'nin çekilmesi halinde Anlaşma bildirim dönemi 
nihayetinde, bütün EFTA Devletlerinin çekilmesi halinde 
Anlaşma en sonuncu- bildirim dönemi nihayetinde sona 
erecektir. 
3. Avrupa Serbest Ticare.t Birliğini kuran Sözleşmeden 
çekilen herhangi bir EFTA Devletinin işbu Anlaşmaya Taraf 
bir Devlet olma durumu bahis konusu çekilmenin hüküm 
kazandığı gün itibariyle "ipso facto" sona erer. . " 

Madde, 3.4 • 

Y.M..rü..rl.ü.â.e g.i..r i ş , 

1. Bütün İmzacı Devletlerin onay veya kabul belgelerini 
depoziter Devlete tevdi etmiş olmaları koşulu ile işbu 
Anlaşma 1 Nisan 1992 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
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2. Bu Anlaşmanın birinci paragraf hükmüne uygun olarak 
yürürlüğe girmemiş olması ve Türkiyenin onay veya kabul 
belgesini tevdi etmiş bulunması halinde, böyle bir belgeyi 
tevdi etmiş olan imzacı Devletlerin temsilcileri 1 Mayıs 
1992 tarihinden önce biraraya gelecekler ve bu Devletler 
bakımından Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceğine karar 
verebileceklerdir- Böyle bir. karar alınmadığı sürece, 
müteakip herhangi bir İmzacı Devletin kendi belgesini tevdi 
etmesini takip eden 30 günden daha geç olmamak kaydıyla 
ayni amaçla bir toplantı yapılacaktır. 
2. Onay veya kabul belgesini yukarıda 2 nci paragrafta 
değinilen toplantıdan sonra tevdi eden İmzacı bir Devlet 
bakımından bu Anlaşma, belgesinin depoziter Devlete tevdiini 
izleyen ikinci ayın ilk günü, ancak 2 nci paragraf uyarınca 
kararlaştırılan tarihten önce olmamak üzere, yürürlüğe 
girecektir. 

Madde 35 

Q.©P.Q..?.İ...fe©£. 
Depoziter Devlet olarak hareket eden İsveç Hükümeti, bu 
Anlaşmayı imzalayan veya Anlaşmaya katılan bütün Devletlere 
her türlü onay, kabul veya katılma belgesinin tevdii, bu 
Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi, bu Anlaşma ile veya 
Anlaşmanın sona erişi ile • ilgili her türlü belge ve 
bildirim hakkında bildirimde bulunacaktır. 

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili 
temsilciler işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 
10 Aralık 1991 tarihinde, Cenevre'de, depoziter Devlet 
olarak İsveç Hükümetine tevdi olunacak İngilizce tek bir 
orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir. Depoziter Devlet tüm 
İmzacı Devletlere ve bu Anlaşmaya katılacak '. Devletlere 
Anlaşmanın onaylı örneklerini iletecektir. 

Avusturya Cumhuriyeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Adına 
—A-l-o-is Mock Tansu. Çiller 

*&\ 
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Finlandiya Cumhuriyeti Adına 
.Pertti Salolainen 

İzlanda Cumhuriyeti Adına 
Jon Baldvin Hannibalssoh 

Lihtenştayn Prensliği Adına 
Hans Brunhart 

Norveç Krallığı Adına 
Bjorn Töre Godal 

isveç Krallığı Adına 
Ulf Dinkelspiel 

isviçre Konfederasyonu Adına 
Delamuraz 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 57) 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili 
Güneş Müftüoğlu ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş
kanvekili İçel Milletveldli Aydın Güven Gürkan'm; 22.4.1983 
Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Değiştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (2/267) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

22.4.1983 tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Ek Geçici 16 ncı Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 18.3.1992 

Güneş Müftüoğlu Aydın Güven Gürkan 
Zonguldak İçel 

Doğru Yol Partisi Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

GENEL GEREKÇE 

' Siyasî Partiler, Siyasî Partiler Kanununun 4 üncü maddesinde de belirtildiği üzere demok
ratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Siyasî Partiler Kanununun 122 nci maddesinin e k i inci maddesi gereğince; 
1. Yüksek Seçim Kurulunca son milletvekili genel seçimine katılma hakkı tanınan ve 2839 

sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesindeki genel barajı aşmış bulunan siyasî 
partilere, 

2. Milletvekili Genel Seçiminde toplam geçerli oyların % 7'sinden fazlasını alan siyasî 
partilere devlet yardımı yapılmaktadır. 

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu madde gereğince 178 milletvekiline sahip bu
lunan Doğru Yol Partisi, 115 milletvekiline sahip bulunan Anavatan Partisi, 86 milletvekiline 
sahip bulunan Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 40 milletvekiline sahip bulunan Refah Partisi, 
7 milletvekiline sahip bulunan Demokratik Sol Parti devlet yardımı almakta, ancak 19 millet
vekiline sahip bulunan ve heran seçime girebilecek teşkilatlanmasını tamamlamış bulunan Mil
liyetçi Çalışma Partisi devletten hiç yardım alamamaktadır. DSP ise çok az yardım almaktadır. 

Buna benzer çeşitli durumlar yarın da oluşabilecektir. 
Bu sebeple bu ve buna benzer .adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için seçimlere girme hak

kını elde edecek şekilde teşkilatlanmasını tamamlamış siyasî partilere Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde temsil edildikleri milletvekili sayısı paralelinde devlet yardımının yapılması gerek
mektedir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 23.3.1992 

Esas No. : 2/267 
Karar No. : 27 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ile Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan tarafından 
hazırlanıp, 18.3.1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "22.4.1983 
Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi" 19.3.1992 
tarihinde Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 22.3.1992 tarihin
de yaptığı 32 nci birleşimde Hükümeti temsilen Maliye ve Gümrük Bakanı Başkanlığında, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmala
rıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun Ek 1 inci maddesi 
gereğince; Yüksek Seçim Kurulunca son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan 
ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesindeki genel barajı aşmış bulu
nan siyasî partiler ile milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların Vo 7'sinden fazlası
nı alan siyasî partilere Devlet yardımı yapılmaktadır. * ' . . . _ , ' 

Bu uygulama sonucunda, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen Doğru 
Yol Partisi, Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Refah Partisi ve'Demokratik Sol 
Parti Devlet yardımı almaktadır. Ancak, zaman içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil 
edilen siyasî partilerin milletvekili sayılarında önemli değişiklikler olduğu gözlenmekte, hatta 
bir siyasî partinin başlangıçta hiç milletvekili olmadığı halde zaman içinde önemli sayıda mil
letvekiline ulaştığı durumlarda bile ilgili mevzuat uyarınca Devlet yardımından yararlanma im
kânı bulunmamaktadır. 

Teklif ve gerekçesi incelendiğinde; ortaya çıkan bu durumda veya ilerde oluşabilecek ben
zeri durumlarda Devlet yardımından siyasî partilerin yararlanabilmeleri amacıyla, seçimlere 
girme hakkını elde edecek şekilde teşkilatlanmasını tamamlamış bulunan siyasî partilere de 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde belli sayıda temsil edilecekleri milletvekili sayısı paralelinde 
Devlet yardımı yapılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; teklifin yerinde olduğu, siyasî partilerin Devlet 
yardımından istifade etmelerinin gerektiği, bu yardımın seçimlere girme hakkını elde edecek 
şekilde teşkilatlanmasını tamamlamış siyasî partilere yapılmasının yerinde olacağı, ancak tek
lifteki şekliyle yardımın milletvekili sayısı i,Ie sınırlandırılmış olmasının beraberipde başka sa
kıncalar da getireceği şeklinde görüşler dile getirilmiş, bu görüşmeleri takiben teklif ve gerek
çesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin; ' . - . ' • ' 
22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa 3032 sayılı Kanunla eklenen Ek 

1 inci maddenin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra ekleyen Çerçeve 1 inci madde
si, Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan ve 24.12.1991 tarih ve 3765 sayılı Kanun 
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uyarınca 1992 malî yılında "beşbinde iki" olarak uygulanmakta olan "... beşbinde biri..." ibaresi 
anılan Kanuna paralellik sağlamak amacıyla "beşbinde ikisi..." olarak değiştirecek şekilde ye
niden düzenlenmiş ve madde bu şekliyle, 

22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa 3673 sayılı Kanunla eklenen Geçici 
16 ncı maddeyi değiştiren Çerçeve 2 nci maddesinde sehven "15" yazılan Geçici Madde numa
rası "16" olarak değiştirilmiş, maddede yer alan "... yapılacak ilk genel seçimlere kadar..." 
ibaresi metinden çıkarılmış ve madde bu şekliyle, 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin başlığı, yapılan değişikliklere uygunluk sağlamak amacıyla "22.4.1983 Tarih ve 

2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi" şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Komisyonumuz ayrıca, bütçe görüşmelerinin sonuna yaklaşıldığı ve gelir bütçesi rakamı 
esas alınmak suretiyle siyasî partilere yardım yapıldığı hususunu göz önünde bulundurarak, 
teklifin İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini istemeyi 
kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
, Ilyas Aktaş 

Samsun 
Sözcü 

Mahmut Oztürk 
Aksaray 

Üye 
Mehmet Nedim Budat 

Ankara 

Üye 
Hüseyin Balyalı 

Balıkesir 
Üye 

Zeki Ergezen 
Bitlis 
Üye 

. Mustafa Çüoğlu 
Burdur 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 
Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Üye 
Cengiz Altınkaya 

Aydın 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Necmi Hosver 
Bolu 
Üye 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 
Üye 

Adnan Keskin 
Denizli 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 
(İmzada bulunamadı) 
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Üye 
Nami Çağan 

istanbul 
Üye 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Üye 
Sabri Yavuz 

Kırşehir 
Üye 

ibrahim Kuma} 
Tokat 

(Tümüne muhalifim) 
Üye 

Âlaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Refaiddin Şahin 

Ordu 
Üye 

Koray Aydın 
Trabzon 

Üye 
Timurçin Savaş 

Adana 
Üye 

Z. Selçulç Maruflu 
İstanbul 

Üye ' 
Rıfat Serdaroğlu 

tzmir 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 
Üye 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

(İmzada bulunamadı) 
Üye, 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 
(İmzada bulunamadı) 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU İLE İÇEL MİLLETVEKİLİ 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN'IN TEKLİFİ 

22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 22.4.1983 tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Ek Madde Tin 
ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Ancak genel barajı aşan siyasî partilere yapılacak yardım miktarı, genel barajı aşmamış 
olsaydı müteakip fıkralara göre genel seçimlerde aldığı oy oranına göre alabileceği yardımdan 
az olamaz." 

MADDE 2. — 22,4.1983 tarih ve 2820-Sayıh Siyasî Partiler Kanununun 3673 sayılı Ka
nunla eklenen geçici 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 15. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 10 veya daha fazla milletvekili 
bulunup da devlet yardımı alamayan ve seçimlere girme hakkını elde edecek şekilde teşkilat
lanmasını tamamlamış siyasî partilere, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak 
ilk genel seçimlere kadar, Siyasî Partiler Kanununun "Ek Madde l"de öngörülen esaslar dai
resinde en az Devlet yardımı alan siyasî partiye yapılan Devlet yardımı kadar, Devlet yardımı 
yapılır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

"22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi" 

MADDE 1. — 22.4.1983 tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununa 3032 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan "... beşbinde biri..." ibaresi "... beşbin-
de ikisi..." olarak değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"Ancak genel barajı aşan siyasî partilere yapılacak yardım miktarı, genel barajı aşmamış 
olsaydı müteakip fıkralara göre genel seçimlerde aldığı oy oranına göre alabileceği yardımdan 
az olamaz." 

MADDE 2. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa 3673 Sayılı Kanun
la eklenen Geçici 16 ncı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 16. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 10 veya daha fazla milletvekili 
bulunup da Devlet yardımı alamayan ve seçimlere girme hakkını elde edecek şekilde teşkilat
lanmasını tamamlamış siyasî partilere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, Siyasî Par
tiler Kanununun "Ek Madde l"de öngörülen esaslar dairesinde en az Devlet yardımı alan si
yasî partiye yapılan yardım kadar Devlet yardımı yapılır. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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