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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak dört oturum yaptı. 
Macaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Erman Şahin'in dönüşüne kadar, Devlet Bakan

lığına, Devlet Bakanı Türkân Akyol'un vekâlet etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı ve 

Doğru Yol Partisi Grubunca, Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu Türk Kanadın
da boş bulunan üyelikler için Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk, Ankara Milletvekili Bilal 
Güngör ve Burdur Milletvekili Ahmet Sayın ile, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter 
Asamblesi Türk Grubunda boş bulunan üyelik için Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı'-
nın aday gösterildiğine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkereleri; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Genel Kurulu ziyaret eden tran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dr. Hasan Habibi ve 

beraberindeki Heyete, Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi. 
1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu ihsanlarının 
(1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayılan : 393, 392, 397, 382) görüşmelerine 
devam olunarak; 

Millî Eğitim Bakanlığı, 
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 
Ankara Üniversitesi, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, 
Yıldız Üniversitesi, 
Mimar Sinan Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Trakya Üniversitesi, 
Uludağ Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi, 
Akdeniz Üniversitesi, 
Erciyes Üniversitesi, , 
Cumhuriyet Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, 
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Fırat Üniversitesi, 
Dicle Üniversitesi, 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 
Gaziantep Üniversitesi, 
1994 malî yılı bütçeleriyle, 1992 malî yılı kesinhesapları ve 
tzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 
Harran Üniversitesi, 
Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Adnan Menderes Üniversitesi, 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 
Mersin Üniversitesi, 
Pamukkale Üniversitesi, 
Balıkesir Üniversitesi, 
Kocaeli Üniversitesi, 
Sakarya Üniversitesi, 
Celal Bayar Üniversitesi, 
Abant tzzet Baysal Üniversitesi, 
Mustafa Kemal Üniversitesi, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 
Kafkas Üniversitesi, 
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 
Niğde Üniversitesi, 
Dumlupınar Üniversitesi, 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 
Muğla Üniversitesi, 
Kahramanmaraş Sütçü tmam Üniversitesi, 
Kırıkkale Üniversitesi, 
Osmangazi Üniversitesi, 
Galatasaray Eğitim öğretim Kurumu, 

1994 malî yılı bütçeleri kabul edildi. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sa
yılı Vergi tadesi Hakkında Kanun ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
ler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/639) (S. Sayısı: 403) görüşmelerine devam olu
narak 6 ncı maddesine kadar kabul edildi. 
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Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü maddesi için yapılan açık oylamanın, yokla
ma yerine geçip geçmeyeceği konusunda usul tartışması açıldı; yapılan görüşmeler sonunda, 
Başkanın yoklama yapıp yapmamakta takdir hakkının bulunduğu hususu kabul edildi. 

22 Aralık 1993 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 23.05'te son verildi. 

İlhan Kaya 
tzmir 

Kâtip Üye 

Abbas tnceayan 
Bolu 

Kâtip Üye 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Işılay Saygın 
tzmir 

Kâtip Üye 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Kâtip Üye 

İbrahim özdiş 
Adana 

Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
22 . 12 . 1993 ÇARŞAMBA 

Tasan 
1. — Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka

nuna Bir. Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Thsarısı (1/658) (Anayasa Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 21.12.1993) . 

Teklifler 
1.— Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın; Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 

İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/934) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.12.1993) 

2, — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 15 Arkadaşının, 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94 üncü Maddesinin 11 inci Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/935) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.12.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Baskanvcküi Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Abbas İnceayan (Bolu) 

. e ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşimini açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. —1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582,3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) (1) 

A) SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1994 malî yılı genel ve katma bütçe kanunu tasarılarıyla, 1992 malî yılı ke

sinhesap kanunu tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Programa göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesiyle 1992 malî yılı kesin-

hesabının görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üye

lerin adlarını sırasıyla okutuyorum : 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alanlar ; 
Gruplar : 
Refah Partisi : 1. Ahmet Remzi Hatip (Konya) 

2. Şaban Bayrak (Kayseri) 
Anavatan Partisi : 1. Rasim Zaimoğlu (Giresun) 

2. Elaattin Elmas (istanbul) 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti : Ender Karagül (Uşak) 
Cumhuriyet Halk Partisi : Faik Altun (Antalya) 
Doğru Yol Partisi : 1. Mehmet Cebi (Samsun) 

2. Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 
Şahıslar : 
Lehinde : Osman Sevimli (Karaman) 
Aleyhinde : Ahmet Feyzi înceöz (Tokat) 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına önce Şaban Bayrak mı konuşacak efendim? 

(1) 393, 392, 397 ve 382 S. Sayılı Bazmayazılar 8.12.1993 tarihli 38 inci Birleşim tutanağına 
eklidir, 
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ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Tamamını ben kullanacağım efendim. 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına konuşma süresinin tamamını Sayın Şaban Bay

rak kullanacak. 
Buyurun Sayın Bayrak, söz sizin. 
RP GRUBU ADINA ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; görüşmekte olduğumuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi hakkında Refah Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Mecisimizin değerli üyelerini Refah Parti
si Grubu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, 19 uncu Dönem milletvekilleri olarak üç yıldır burada hükümetlerin hazır
lamış olduğu bütçeleri görüşüyoruz. Yine bugün burada DYP - SHP Koalisyon İktidarının ha
zırlamış olduğu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen Sanayi ve Ticaret Bakanlığının büt
çesinde... 

BAŞKAN — Sayın Hatip, bir dakika... 
Sayın bürokratlar, lütfen, size ayrılan yerlere oturunuz. 
Buyurun efendim. 
ŞABAN BAYRAK (Devamla) — Her zaman olduğu gibi Sayın Bakan ve bürokratlar yer

lerini alıyor, milletvekillerimiz de grupları ve şahısları adına görüşlerini arz ediyorlar, daha sonra 
Sayın Bakan hazırlamış olduğu konuşmayla birlikte milletvekllerine cevaplar veriyor ve netice
de Meclis Başkanı bütçeyi oylayarak işi bitiriyor. Bitiriyor da, yıllardan beri, böylece, bütçe 
müzakereleriyle milletin de işi bitiriliyor. 

Tabiî ki, burada Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bütçesi görüşülüyor. Ben de burada Refah 
Partisi Grubu adına görüşlerimi belirtirken, bütçenin milletimize, memleketimize hayırlar ge
tirmesini diliyorum. 

Sanayileşme, bir ülkenin kalkınmasında en önemli faktörlerin başında gelmektedir. İşsiz
liğe çare bulmak, ancak sanayileşmekle mümkündür. Tarım ve turizm de işsizliğe çaredir; ama, 
tarımda iş istihdamı, yılda ancak beş ayla mümkün olabilmektedir. Turizmde ise, bu süre altı 
aydır. Kış ayları geldiğinde, turizm bölgelerindeki işyerleri, ancak yüzde 20 kapasiteyle çalış
maktadır. Sanayi sektöründe ise, bir işyerinde günde üç vardiya çalışıldığını düşünürsek, 12 
ayda 36 aylık istihdam gerçekleştirilmiş olur. İşgücü istihdamında, sanayileşmenin ne denli çö
züm olduğu ortadadır. 

Fakirliğin önlenmesi, zengin millet, zengin devlet yine sanayileşme ile mümkün olmakta
dır. Kalkınmanın ve güçlenmenin yolu da, yine, ancak sanayileşmeden geçer. 

Türkiye, yıllardan beri, istenilen şekilde, kalkınmış ülkeler seviyesine gelmemişse, bundan, 
yüksek teknoloji ihtiva eden sanayinin ülkeye gelmesine -gerek iyiniyetle, gerek bilgisizlik yü
zünden, gerekse parasızlıktan dolayı- yeterli teşvikler sağlamayan, bunun için gayret sarfetme-
yen hükümetler kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının da sorumlu olduğuna inanıyorum. Yıl
lardır, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına genel bütçeden ayrılan paylar da, bunun açık göstergesidir. 

Şu anda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bütçesini incelediğimizde ve diğer bakanlıkların 
bütçeleriyle karşılaştırdığımızda, aynı umursamazlığın, aynı ilgisizliğin devam ettiğini görmek
teyiz. Genel bütçenin 816 trilyon lira olduğunu biliyoruz. Bakanlığa genel bütçeden ayrılan pa
yın da, sadece 1 trilyon 810 milyar Türk Lirası olduğunu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
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bütçesini incelediğimizde görmekteyiz; yani, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bütçesi, genel büt
çenin, ancak yüzde 2,2'sini teşkil etmektedir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun bir üyesi olarak, Bakanlığın bütçesinin böy
lesine cılız, böylesine küçük, böylesine az olması nedeniyle, inanın ki, bu komisyonun üyesi
yim demekten çekiniyorum. Buradan ifade ediyorum ki, Sayın Bakanımız, bundan dolayı be
ni bağışlasın. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin yüzde kaçı, acaba araştırma ve geliştirme faaliyet
lerine ayrılmaktadır? Etrafımızdaki sanayileşmiş ve kalkınmış ülkelerin bütçelerini incelediği
mizde, kendi bütçelerinin yüzde 5'ini, yüzde 6'sinı, sadece araştırma ve geliştirmeye ayırdıkla
rını görüyoruz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin bu durumunu, maalesef üzücü olarak 
görüyorum. 

Ben, burada, bunları ifade ederken, kesinlikle, Sayın Bakanımı suçlamak istemiyorum. 
Bir atasözü vardır, derler ki: "Getir kavurmayı da, gör savurmayı." Yani, mutfağa, güzel, ka
liteli malzeme gelirse, yemekler de lezzetli ve güzet olacaktır. 

Burada, Sayın Bakanıma sormak istiyorum, ülkemizin kalkınması ve istenilen sanayinin ku
rulabilmesi için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına neden 7 trilyon liralık bütçe ayrılmadı da, 1 tril
yon 810 milyar liralık bütçe ayrıldı? Bu bütçe yapılırken, mutlaka, daha fazla ödenek alabilmek 
için gayret edilmiştir, mücadele verilmiştir, daha fazla talepte de bulunulmuştur; ama, bundan 
fazla ödenek ayrılmamıştır. Buna inanıyorum ve bundan dolayı da Sayın Bakana söyleyecek bir 
şey bulamıyorum. İsterseniz, bunun cevabını buradan ben vereyim. Çünkü, bütçenin genel hali
ni biliyoruz, Sayın Başbakan, gazetelere verdiği ilanlarla, ülkenin durumunu, bütçenin durumu
nu, borç ve faizlerin durumunu açık ve net bir şekilde kamuoyuna duyuruyorlar, "ödediğiniz 
vergiler borç ve faizlere gidiyor, işte ekonomik terör budur" diye ilanlar verdiler; yani, "daha 
çok vergi vermezseniz, devletten istediğiniz yatırımlar yapılamayacak, Ülke perişan olacak; yeni 
hastaneler yapılmayacak, yeni okullar yapılmayacak, okullarda gerektiği şekilde kaliteli eğitim 
yapılamayacak, yolların patlakları dahi kapatılamayacak, dolayısıyla yeni yollar da açılmaya
cak, barajlara, istenilen ödenekler ayrılamayacak, memurlar dahi maaşlarım alırken bir hayli 
sıkıntıya düşecekler" gibi yakınmalarla, Sayın Başbakanımız, bu gazete ilanlarıyla, maalesef bir 
duygu sömürüsü yapmıştır. Bakınız, burada bir gerçeği ifade etmek istiyorum. 

Geçen hafta Bayındırlık ve İskân Bakanlığının bütçesi görüşülüren, Sayın Bakana, "Kay
seri - Develi ikinci Merhale Projesi ihaleye çıkarıldı, beş seneden beri de yapılmayı bekliyor. 
700 milyar Türk Lirasına çıkacak bir barajın yapımı devam ederken, dört senedir ayrılan para
lar şu şekilde : Birinci sene 4 milyar lira, ikinci sene 5 milyar lira, üçüncü sene 6 milyar lira, 
1994 bütçesinden de 6 milyar lira. Acaba her yıl 5-6 milyar lira ayırmakla Develi tkinci Merha
le Projesini kaç yılda bitireceksiniz?" diye sorduğumda, arka sıralardan arkadaşlar, çok pratik 
bir şekilde hesap etmiş olacaklar ki, "herhalde 2100 yılında biter" diye cevap verdiler. Maale
sef, eğer bu şekilde ödenek ayrılmak suretiyle devam edecek olursa, hakikaten 2100 yılında biter. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yıllardır uygulanan yanlış ekonomik politikalar yü
zünden ülke bugünkü duruma düşürülmüştür. Nedir bu yanlış ekonomik politikalar : 

Millî gelirimiz yıllardan beri 110 milyar dolar civarında sürünmektedir ve bir türlü artırı-
lamamaktadır. 1952'lerde asker gönderdiğimiz Güney Kore, bu yılki millî gelirini 300 milyar 
dolar civarına çıkarmış. 
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İktidara gelen partilerin milletvekillerinin, "nasıl olacak da millî geliri artıracağız" diye 
bir dertleri olmamıştır. Bunun için gayret sarf etmemişsiniz, ter dökmemişsiniz, mücadele ver
memişsiniz ve her zaman kolaycılığı seçmişsiniz. Döviz ihtiyacı olduğu zaman yabancı ülkeler
den yüksek faizli borçlar almışsınız. Aldığınız borçları da istediğiniz gibi kullanmak imkânına 
sahip olamamışsınız; borcu verenin gösterdiği şekilde harcamaya mecbur edilmişsiniz. 

tçinde bulunduğumuz şu durumu gözden geçirecek olursak : 62 milyar dolar dış borç, 
bunun yıllık faizi 9 milyar dolar. 320 trilyon Türk Lirası iç borç, bunun yıllık faizi ise 240 tril
yon lira. 9 milyon genç, işsiz, üniversite kapılarında sürünen 1 milyon gencimiz, yüzde 70'leri 
geçen enflasyon ve çaresi bulunamayan bir dert haline gelmiş ve ülkeyi kardeş kavgasına sü
rükleme noktasında olan terör. 

Neden bu ülke bu halde? Daha fazla gerilere gitmeye gerek yok. Son on yıllık durumu 
bir tahlil edecek olursak her şeyi açık ve net olarak görme imkânına sahip oluruz. 

24 Ocak kararlarının ateşli savunucusu olan ANAP misyonu 1983'te iktidara geliyor, o 
zaman 1 dolara, 285 Türk Lirası ödeniyor. Dış borçlarımız da 13 milyar dolar civarında; işte 
kolaycılık o zaman başlıyor."Borç yiğidin kamçısı" atasözü ile birlikte, "veren el, alan elden 
üstündür" atasözü değiştiriliyor "alan el, veren elden üstündür" düşüncesiyle devamlı borç 
alınıyor alınıyor, neticede, borç alan yiğit, kamçı yarasından ölüm döşeğine düşüyor, özellikle 
bu borçlar, her nedense, Amerika Birleşik Devletlerindeki Yahudi bankalarından ve IMF'den 
alınıyor. Tabiî ki, bu borçlar alınırken iyiniyetle takdim edilmiş, ülkeye hizmet ediyoruz ve çağ 
atlıyoruz denilmiş; ama ne çağ atlanmış, ne de başka-bir şey. Gerektiği şekilde bazı hizmetler 
yapılmış; ama bir türlü borçlar ödenememiş, enflasyon durdurulamamış. Her geçen gün, faiz
leriyle birlikte, iç ve dış borçlar çoğalmış, bir kar yumağı gibi yuvarlandıkça büyümüş, büyü
dükçe de hızlanmış. 

20 Ekim 1991'de ANAP misyonu erken seçim kararı aldığında 292 milletvekiliyle iktidar
da idi; 285 Türk Lirasına aldığı doları, sekiz yıllık iktidarları döneminde 5 bin liraya çıkarmış
lar ve bu şeklide teslim etmişlerdir. 13 milyar dolar dış borçla teslim aldıkları ülkeyi, 1991 yılı
nın içerisinde 46 milyar dolar dış borçla teslim etmişlerdir. 

Seçim meydanlarında söyledi ve gazetelere çarşaf çarşaf ilanlar verdi ANAP : ' 'Daha ya
pacak çok şey var" ifadesini kullandı. Bu ilanlar yanında, vatandaşımız şöyle bir ilan daha 
bekliyordu : 

" 1 . Sekiz yıllık çalışmalarımızda millî gelirimizi artırarak 13 milyarlık dış borcumuzu 
5 milyara düşürdük; yani, yılda 1 milyar dolar dış borç ödedik, bakınız 5 milyar dolar borcu
muz kaldı. 

2. 285 Türk Lirası olan doların değerini 200 liraya düşürdük; yani Türk Lirasına değer 
kazandırdık" deselerdi, inanınız millet ANAP'ı takdir ederdi ve bunun karşılığında da gereke
ni yapardı; ama ne var ki, kolaycılığı seçtiler ve milleti 46 milyar dolar dış borca soktular. 

20 Ekim seçimlerinde milletimiz ne yaptı: Arının kovanına kır atın çiftesini yapıştırdı ve 
kovan darmadağın oldu, 115 milletvekiline düştünüz. 

20 Ekim seçimlerinde DYP de gazetelere çarşaf çarşaf ilanlar verdi, herkese iki anahtar vaat 
etti ve anahtarı da şimdi yuttu; anahtardan hiç haber yok. "Herkese iş, herkese aş; karnı tok, 
sırtı pek vatandaşlarım olacak" dediniz, dediniz, neticede şu iki yıllık iktidarınızda ANAP'tan 
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da fazla farklı bir şey yapmadınız. Aynı kolaycılığı takip ettiniz; döviz lazım oldukça, aynı ANAP 
gibi, hep dış borçlara yüklendiniz. 46 milyar dolar dış borçla aldığınız ülkeyi, bugün iki yıl 
içerisinde 62 milyar dolar borçlu bir ülke haline getirdiniz, tki yıl önce 5 bin liradan devraldığı
nız dolann değerini 15 bin liraya çıkardınız. Koalisyon partilerinin ANAP'tan zerre kadar far
kı yok; siz de aynı kolaycılığı takip ettiniz. 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Sır sizde mi yani? 
ŞABAN BAYRAK (Devamla) — İnşallah, iktidara gelirsek göreceksiniz. 
On yıldır iktidarda bulunan sağcı ve solcu partilerin hükümet programlarını incelediği

mizde, hiçbirinin ciddî tedbirler alarak "nasıl olur da millî gelirimizi artırırız, kendi imkânla
rımızla kalkınırız, şu dış borçlarımızı ödeyebiliriz?" kaygısını taşımadığını görüyoruz. Devlet, 
milletine, vatandaşına borç verip fertleri kalkındıracağı yerde, şu on yıl içerisinde devleti dilen
ci yaptınız, vatandaşlara borçlu ettiniz. Allah aşkına, nasıl olacak da bu milleti şu yüksek faiz
li iç ve dış borçlardan kurtaracaksınız? Bunun kaygısını içinizde taşıyor musunuz, bunun der
dini içinizde çekiyor musunuz? Hepiniz kolaycısınız, hepiniz taklitçisiniz. 

tşte bakınız, bütçe açıkları ortada. Bunu kapatabilmek için para lazım olunca iç borçlan
maya gidiyorsunuz; bu yıllardır böyle oluyor, tç borçlanma 320 trilyonu bulmuş, gelecek sene
nin sonunda bu borçlara karşılık 240 trilyon faiz ödeyeceksiniz. Yine bu borçları ödeyebilmek 
için yeniden borçlanacaksınız ve 1995'in sonunda 520 trilyon Türk Lirası faiz ödemek mecbu
riyetinde kalacaksınız. 

Bütçe açıklarını kapatabilmek için bu da yetmiyor, dışarıdan borç alıyorsunuz; bu da yet
miyor, bu sefer de darphaneler devreye giriyor. Darphaneler 24 saat çalışıyor, gece gündüz ha
ni harıl para basıyor; karşılıksız para basılıyor. Karşılıksız para basmakla, milletin cebindeki 
parayı çalıyorsunuz. Bir vatandaş para basınca "kalpazan" diye hapse atıyorsunuz; fakat en 
büyük kalpazan, karşılıksız para basan iktidarlardır. Bütün bunlar da bütçe açıklarını kapat
maya yetmiyor, bu sefer de, yıllardır haksız vergilerle milleti limon gibi sıkıyorsunuz. 

"Limon gibi sıkıyorsunuz" deyince, aklıma bir konu geldi, burada arz etmek istiyorum 
: Millî boksörlerimizden Cemal Kamacı, bir gece, bir lokantaya girer, çorbası geldiğinde gar
sondan limon ister. Garson, sıkılmış, kullanılmış bir limonu tabağa koyarak getirir, "efendim, 
özür dilerim, limon kalmamıştı, şu limonu karşı masadan aldım, buyurun" der. Millî boksö
rümüz Cemal Kamacı, limonu sıkar, suyunu çıkarır. Bir müddet sonra Cemal Kamacı'nın omu-
zuna birisi dokunur, "beyefendi, masanızda limon varmış, bana da verir misiniz?" der. Cemal 
Kamacı dönüp bakar ki, millî güreşçilerimizden Ahmet Ayık, "Buyurun" der. Ahmet Ayık 
limonu alır, o da bir güzel sıkar. 

Bir müddet sonra da Ahmet Ayık'ın omuzuna bir kişi gelir, vurur; beyefendi masanızda 
limon yarmış, limonu verirmisiniz" der. Ahmet Ayık -bakar ki, ufak tefek bir adam- "karde
şim, bunu bir müşteri sıktı limonda su kalmadı, bjraz önce millî boksörümüz Cemal Kamacı 
sıktı, su kalmadı; bende Ahmet Ayık olarak, bir millî güreşçi olarak sıktım, bunda su kalmadı; 
ufak tefek halinle sen nasıl olacak da bundan su çıkaracaksın?" deyince, adam, Ahmet Ayık'a, 
"Beyefendi ben eski vergi memuruyum, bu suyu çıkmış limonlardan daha çok su çıkarırım" 
der. (RP sıralarından alkışlar) 

Tabiî, limon gibi milleti sıka sıka suyunu bırakmadınız, biz iktidara gelirsek, bu millete 
su vereceğiz, milletin gönlünü rahatlatacağız. 

ALİ ESER (Samsun).— Siz mi yapacaksınız bu işi? 
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ŞABAN BAYRAK (Devamla) — Tabiî, suyunun suyunu sizler çıkarıyorsunuz. 
Geçen hafta Genel Kurulda görüşmeye başladığımız yeni yasa tasarısıyla herhalde mille

tin kalan son suyunu da sizler çıkaracaksınız. 
Değerli arkadaşlar, geliniz gittiğiniz şu yanlış yolu bırakınız ve çıkarmaya çalıştığınız şu 

yeni yasa tasarısı kadar, buna zaman harcadığınız kadar, yeni borçlar için uğraştığınız kadar; 
"nasıl yaparız da şu millî gelirimizi artırırız?" diye bir gayret sarfetseniz, inanınız çok daha 
fazla iş yapmış olursunuz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir başka konuya geçmek istiyorum; konuşmamın 
başında, ülke kalkınmasında sanayileşme en önemli faktörlerin başında gelir diye ifade etmiş
tim. Bir ülkenin sanayileşmesi ve yüksek teknolojiyi yakalaması, takım tezgâhlarının imalatı
nın çeşitliliği yanında, yüksek teknolojiyi gerektiren CNC tezgâhların imalatının yaygınlaştı
rılması ve bu konuda çalışan firmalara en üst düzeyde devlet desteğinin sağlanmasıyla müm
kün olur; ben buna inanıyorum. 

Konu buraya gelmişken, Türkiye'deki takım tezgâhları sanayiine kısa bir göz atmak isti
yorum. Yıllardır uygulanan yanlış ithal rejimleri yüzünden, Türk takım tezgâhları sanayii bir 
türlü istenilen seviyeye ulaşamamıştır -hem özel sektörde, hem de TAKSAN'da- devamlı kendi 
imkânlarıyla emekleyip durmuştur. Dünya sıralamasına baktığımızda ise, Türkiye takım tez
gâhları sanayiinde devamlı alt sıralarda yer almış; Çin'den, Romanya'dan, Tayvan'dan, bazı 
yabancı ülkelerden ithal edilen takım tezgâhlarına çok az miktarda gümrük vergileri uygulan
mış ve hatta, kamu iktisadî teşebbüslerine, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerine da
hi, takım tezgâhları alınırken, hiç özelliklerine bakılmadan, adi, kalitenin; ama fiyat bakımın
dan TAKSAN tezgâhlarından ucuz olan yabancı tezgâhlar tercih edilmiş. 

Yine yanlış uygulamalar ve yanlış uygulanan ithal rejimleri sayesinde, Türkiye'de imâl edilen 
takım tezgâhlarında kullanılan özel rulmanlar, bazı özel alaşımlı çelikler ve elektronik malze
meler yüksek gümrük vergileri sayesinde pahalıya mal edilmiş ve bu da maliyete tesir etmiştir. 
Dolayısıyla bu yanlış uygulamalar neticesinde, haksız rekabete sebep olunmakta ve fiyat konu
sunda yerli üreticiler sıkıntıya düşmekte, yabancı firmalarla rekabet edememektedirler. 

TAKSAN, dünyadaki takım tezgâhları sanayiinde yüksek teknoloji ile rekabet edebilmek 
için mutlaka kendisini yenilemek mecburiyetindedir. Kendi imal ettiği CNC tezgâhlarıyla bu
nu gerçekleştirmelidir. Halen on sene önceki tezgâhlarla bunu yapması da imkânsızdır; tabiî 
ki, bu haliyle istemek mümkün değildir ve doğru da değildir, haksızlık olur. Ama, mutlaka, 
TAKSAN, kendi imal ettiği CNC tezgâhlarla birlikte fabrikayı da yenilemelidir. Dünya üzerin
deki CNC tezgâhların fiyatları belli; TAKSAN'ın yüksek fiyatla bu tezgâhları satmasıyla ken
disini yenileyebileceğine inanıyorum. 

TAKSAN, kendine başarılı pazar yerleri bulmuştur. İstanbul'da, Konya'da, Kayseri'de, An-
tep'de vermiş olduğu satış bayilikleri sayesinde satışlarını fevkalade artırmış, ve stoklarını bi
tirmiş, siparişlere çalışır duruma gelmiştir; ama, ne var ki, son fiyat artışlarıyla satışlar yeni
den durmuş, yeniden sıkıntıya düşmüştür. 

TAKSAN'ın ürettiği bir torna tezgâhı 170 milyon liraya satılırken, Tayvan'dan, Çin'den 
gelen takım tezgâhları ise 50 milyondan 70 milyona kadar satılmaktadır. Tabiî, dolayısıyla da 
TAKSAN'ın bu firmalarla rekabet etme imkânı da olmamaktadır, tşte bu anda, Sayın Bakan
dan, TAKSAN'a daha büyük yardım sağlamasını istiyoruz ki, yüzde 30 kapasiteyle çalışan TAK
SAN, tam kapasite ile çalışsın; bu imkâna kavuşsun. Verimlilik açısından da bunun faydalı 
olacağı kanaatindeyiz. 
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TAKSAN'da 26 bin metrekare boş kapalı bina bulunmaktadır. Kapasite artırımıyla bu
nun bir kısmı kullanılabilir duruma gelecektir; ama, yine de boş saha kalacaktır. Bu binalar 
boş kalmamalıdır. Bunun için Sayın Bakanımıza bir teklifte bulumak istiyorum. Tabiî ki, bu 
durum Sayın Bakanımızın takdirine kalmıştır. 

Bilindiği gibi, tekstil sektörü Türkiye'de büyük mesafeler katetmiştir. Bundan dolayı da 
bu sektörde gelişmiş tekstil makinelerine büyük çapta ihtiyaç vardır. Türkiye, dünya ortalama
sında, fevkalade tekstil üreten ülkelerden biridir. Yaptığım araştırmalara göre, Türkiye'nin tek
stil sanayiinde dünya piyasalarına ayak uydurabilmesi için yeni makinelere ihtiyacı bulunmak
tadır. Tekstil sanayii, 20 milyar dolarlık yeni teknolojiye sahip tezgâhlar Türkiye'ye girdiğinde, 
canlanacaktır. 

ALİ ESER (Samsun) — 20 milyar dolarlık?!. 
ŞABAN BAYRAK (Devamla) — Evet, 20 milyar dolarlık, yeni makine parkına ihtiyaç 

vardır. Bu konuda Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun, 801 Mekiksiz Tip Dokuma Tez
gâhının ilk prototiplerinin sekizinci ayda kamuoyuna tanıtıldığını biliyoruz. 

Bunun yanında, sanayicilerin isteği olan 240 santimetre enindeki tezgâh üretimi için de 
proje çalışmalarına ve imalata başlanıldığını da biliyoruz. 

Ben burada şunu ifade etmek istiyorum ; Diğer bazı illerimizde olduğu gibi, tekstil sana
yiinde Kayserimiz de büyük mesafeler katetmiş, Türkiye'nin tekstil merkezlerinden biridir. Tekstil 
makineleri yedek parça imalinde Kayseri'de bir hayli fazladır. Yem sanayii gelişmiştir; bundan 
dolayı TAKSAN'ın boş kalan binalarının tekstil makinelerinin üretiminde kullanılmasında büyük 
fayda olacağını düşünüyorum. Şöyle ki: Tekstil sanayiimizde ihtiyaç olan makineler için öde
necek 20 milyar dolar gibi bir para ülkemizde kalacak, dış borçlanma engellenecek bu sanayi 
kolunda Türk mühendis ve işçilerine istihdam olanağı sağlanacaktır ve sadece iç piyasaya ma
kine yapmanın ve üretmenin yanında imal edilen tekstil makineleri, dünya ihtisas fuarlarına 
katılmak suretiyle tanıtılabilecek ve dışarıya da tezgâh satma imkânı doğacaktır; bu şekilde, 
döviz girdisi de sağlanmış olacaktır. 

Tabiî, burada yeri gelmişken şunu da ifade etmek istiyorum : Sayın Bakan, bundan önce
ki konuşmasında, yani Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında ülkenin sanayileşmesiy-
le ilgili nasıl çalışmalar yapacağımızı belirlemek için, üç ay içerisinde bir sanayi şûrasını topla
yacağını ve bu sanayi şûrasına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, üniversitelerden, TÜ-
SlAD'tan, meslek kuruluşlarından ve siyasî partilerden, davetler yapılarak, temsilcilerin katı
lacağım ifade etmişti. Sayın Bakanımızdan, bu şûra'ya katılmasıyla büyük katkılar sağlayaca
ğını umduğum, Türkiye'de her konuda 1 300 üyesi bulunan, büyük ve orta dereceli sanayiciler
den oluşan MÜSİAD'ın da (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) davet edilmesinde fay
da olacağını düşünüyorum. 

BAŞKAN — 5 dakikanız var efendim. Süreyi uzatmayacağım. 
ŞABAN BAYRAK (Devamla) — Peki efendim. 
Bu şûranın toplanması fikrini gündeme getiren Sayın Bakana buradan teşekkür etmek is

tiyorum. Hakikaten güzel bir düşüncedir. Bunu bütün gönlümüzle destekliyoruz ve bizim üze: 

rimize düşen ne gibi bir görev varsa, bu sanayi şûrasında yerine getireceğimizi belirtmek is
tiyorum. 

Burada bir nebze de olsa, organize sanayi bölgelerine değinmek istiyorum. 

_ 276 — 



T.B.M.M. B : 52 22 . 12 . 1993 O : 1 

Bilindiği gibi, organize sanayi bölgeleri bulunan illerimiz, işçi istihdamında olduğu gibi, 
çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren fabrikaların üretmiş oldukları mamullerin pazarlanması ko
nusunda, millî gelire katkıda bulunması sebebiyle, üreticilik fonksiyonunu yerine getirmesiyle 
de, yöreye her türlü, her yönden hareketlilik getirmektedir. 

Organize sanayi bölgeleri, projeleri itibariyle, yolu, suyu, kanalizasyonu, elektriği, sosyal 
tesisleri ve haberleşme imkânlarıyla birlikte, sanayiciler ucuz arsa temini bakımından en bü
yük desteği sağlamaktadır. 

Yine Sayın Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonunda ifade ettiği gibi, organize sanayi 
bölgelerine büyük ehemmiyet verdiğini biliyoruz. Bunun yanında, fabrika inşaat ruhsatların-
daki kolaylık ise, sanayicinin lehine olan hadiselerdir. 1976 yılında Genel Başkanımız Profesör 
Doktor Sayın Necmettin Erbakan tarafından temeli atılan Kayseri'deki organize sanayi bölge
sinde, 345 parsel bulunmaktadır. Bu parsellerin 178'inde fabrikalar faaliyete geçmiş ve bu faa
liyetlerini sürdürüyorlar. Bunun yanında, buralarda 4-5 bin civarında işçi çalışmakta, inşaatı 
devam eden ve projesi bitmiş olan 120 fabrika daha bulunmakta; geriye kalan fabrikalar da 
sanayicilere tahsis edilmiş durumdadır. Tabiî 121 kişi de organize sanayi bölgesinden arsa al
mak için müracaat etmiştir. Bu arsaları alıp, buralarda fabrika yapacaklardır. Arsa tahsis edi
len sanayiciler, fabrikalarını yapmazlarsa, önümüzdeki yılın bahar aylarında arsalar ellerin
den alınacak ve fabrika yapmak isteyen şahıslara bu arsalar tahsis edilecektir. Görülüyor ki, 
bu arsalara sahip olan insanlar inşaata hemen başlayacaklar; ama, burada 120 kişi de sıra bek
liyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin yanında, büyük bir arazi bulunmaktadır, ikinci or
ganize sanayi bölgesinin veyahut da genişletilme çalışmasının başlatılması için, Sayın Valimiz 
ve diğer sanayi bölgesi müteşebbis heyeti bir faaliyete geçmişlerdir. Bu konu kendilerine geldi
ğinde, Sayın Bakanımızdan yardım talep ediyoruz. 

Ayrıca, Yeşilhisar İlçemizde ikinci bir organize sanayi bölgesi kurulmasına dair teşebbüs 
olmuştur; bunun için de çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda da Sayın Bakanımızdan yardım 
talep ediyoruz. 

Sözü fazla uzatmak istemiyoruz; sözlerime son vermeden önce bir konuyu daha belirt
mek istiyorum. Kayseri-Pınarbaşı Küçük Sanayi Sitelerine Sayın Bakanımızın tahsis etmiş ol
duğu bir parayla elektrik tesisleri yapılmış; fakat altyapı tesisleri yapılamamıştır. Buradan, Pı
narbaşı Küçük Sanayi Sitesinin altyapı tesisleri için de bir talebimiz olacaktır. Bunu da karşıla
yacağınızı ümit ediyor, bütçemizin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyo
rum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Bayrak. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Rasim Zaimoğlu'nda. 
Sayın Zaimoğlu, sürenin tümünü siz mi kullanacaksınız efendim? 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Elmas'la bölüşeceğiz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1994 yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına 
görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. Zaman darlığı nedeniyle, vakit kaybetmemek için Sanayi Bakanlığıyla 
ilgili bazı özetler yaparak sözlerime başlıyorum. 
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1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1994 yılı bütçesi I trilyon 808 milyar lira olup, bu, yetersiz 
bir miktardır. Esasen Bakanlığın talebi 3,5 trilyon liradır. 

2. Hükümet Programında "2000'Ii yıllar için yeni bir sanayileşme stratejisi hazırlana
caktır. Bu stratejide yeni sanayie, yeni sanayiciye ve üstün becerikli emek gücüne, hem ihracat
ta, hem ithal ikamesinde yer verilecektir." deniliyordu. Biz, şu ana kadar, yeni bir sanayileşme 
stratejisi göremedik. Bırakın yeni stratejiyi, koordinasyon noksanlığı, kaynak yetersizliği, ko
rumacılık önlemleri devam etmektedir. 

3. Hükümet KİT ürünlerinin fiyatlarına müdahale etmekte ve serbest piyasa ekonomisi 
koşullarına uygun, esnek fiyat oluşumunu önlemektedir. Bu da, makro boyutta, Hükümetin 
liberal ekonomi politikasıyla çelişmektedir. 

4. 1995 yılında gümrük birliğine gireceğiz. Bunun için, bazı sanayicilerimiz "biz hazırız" 
derken, önemli bir kesim de bunun bir süre ertelenmesini istiyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
nın bu konuda somut bir çalışması şu ana kadar ortaya konulmuş değildir. Bu konuda sanayi
mizi dış rekabete hazır hale getirebilmek politikaların uygulanması gerekmektedir. Bu konuda 
geç kalındığı kanaatini taşımaktayız. Sanayi Bakanlığımızı özellikle bu konuda uyarmak ge
rektiği inancındayız. 

5. Ülkemiz sanayiinin kalkınmasında küçük ve orta ölçekli sanayinin önemli bir yer tu
tacağına inanıyoruz. Dolayısıyla, KOSGEB'in çalışmalarının daha etkin ve verimli olması ge
rektiği kanaatindeyim. 

Küçük ve orta ölçekli sanayiciye büyük kolaylık sağlayacak KOSGEB geliştirilmeli ve des
teklenmelidir. 

6. Türkiye, 2000 yılına kadar olan altı yedi yılı çok iyi değerlendirmek ve sanayileşmede 
yapısal değişimi gerçekleştirmek ve atılım yapmak zorundadır. Ancak bunu yaparsa, 21 inci 
Yüzyılın güçlü ve lider ülkesi olabilir. Bunu yapabilmek için ise, enerji, ulaştırma, haberleşme, 
teknik eğitim, araştırma ve teknoloji üretimi ve geliştirilmesi gibi hayatî önemi olan alanlarda 
yoğun bir çaba içine girilmesi gerekmektedir ve bu konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığına çok 
önemli görevler düşmektedir. Ancak, maalesef, Anavatan döneminde başlatılan bütün bu alt
yapı çalışmalarının yavaşladığı ya da durduğunu üzülerek müşahade etmekteyiz. Nitekim, sa
nayimizin can daman olan enerji konusunda Adana'da özel bir sektörün yaptırdığı 600 mega
vatlık Berke Barajı dışında somut bir enerji yatırımı göremiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1993-1994 kampanya döneminde Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığına bağlı Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin çalışma konularına giren 12 ürün, dev
letin destekleme alımlarına tabi tutulmuştur. Bu ürünler : Kabuklu fındık, yağlık ayçiçeği to
humu, çekirdeksiz kuru üzüm, soya fasulyesi, antep fıstığı, tiftik, zeytin, yaş ipek kozası, yer
fıstığı, gülçiçeği ve kırmızı biberdir. Kırmızı kabuklu mercimek destekleme alımlarında ise sa
dece Toprak Mahsulleri Ofisi görevlendirilmiştir. 

Geçen kampanya dönemindeki alım fiyatları ile 1993-1994 kampanya dönemi alım fiyat
ları karşılaştırıldığında; çekirdeksiz kuru üzümde yüzde 53, kuru incirde yüzde 60, zeytinya
ğında yüzde 65, soya fasulyesinde yüzde 53, yerfıstığında yüzde 55, kabuklu fındıkta yüzde 
57, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 60, antepfıstığında yüzde 60, kırmızı biberde yüzde 51, 
yemeklik zeytinde yüzde 65, yaş ipek kozasında yüzde 66, gülçiçeğinde yüzde 37 ve tiftikte 
yüzde 60 oranında bir fiyat artışı verilmiştir. 
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1993 yılında Türkiye, kabuklu fındık rekoltesinin 350 bin ton gibi düşük miktarda gerçek
leşmesi ve diğer fındık üreticisi ülkelerin de üretimlerinin düşük olması, dış pazarlarda fındık 
talebinin ve fiyatlarının sürekli artmasına neden olmuştur. Bu durum, fındık üreticilerinin ürün
lerini 25 000 TL/kilograma kadar bir fiyatla bile satmalarında nazlı davranmalarına yol aç
mıştır. 14 200 TL/kilogramlık destekleme fiyatıyla alım yapan Fiskobirlik, ancak 2 200 ton 
ürün mubayaa edebilmiştir. Bu miktar ürün için ek bir 5 000 TL/kilogram verilmesi hususun
da ise Fiskobirlik Yönetim Kurulu ile içindeki koalisyon ortakları arasında çekişme yüzünden 
bir karar sağlanamamıştır. Bu, şurada görüleceği üzere, gazetelere dahi yansımış, gazetelerde 
büyük manşet olmuştur. Sayın Bakanımızın dikkatini özellikle bu konuya çekmek isterim. Çün
kü, Karadeniz'de çıkan önemli bir gazetede "SHP Genel Başkanı Sayın Murat Karayalçın'ın 
2 839 üreticiye söz verdiği 5 000 liralık fiyat farkının ödenmesini DYP'Ii Fiskobirlik yönetimi 
engelliyor" diye bir manşet görmekteyiz. Burada, zannediyorum Bakanlıkla, Fiskobirlik Yö
netim Kurulu arasında büyük bir mücadele vardır. Bunun, bir DYP-SHP çekişmesi şeklinde 
ortaya konduğu gazetede ifade edilmektedir. Sayın Karayalçın müjde vermiş ve haber gazetede 
şöyle verilmişti: "Geçen ay Trabzon'da düzenlediği açık hava toplantısında Fiskobirlik'e fın
dık satan üreticilere kilo başına net 5 bin lira fiyat farla verileceğini müjdeleyen SHP Genel 
Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın bu sözlerine engeller çıkarıldı" denilmekte. 
"DYP yönetimi bundan rahatsız olduğunu ifade etmektedir. Üreticiler, paranın Ödenmesi ha
linde SHP'nin yerel seçimler öncesinde puan kazanacağını, bunun da DYP ağırlıklı Fiskobir
lik yönetimini rahatsız ettiğini ileri sürdüler. Konuya partizanca bakılmamasını isteyen üretici 
kesimi, fark parasının bir an önce kendilerine ödenmesini istiyor." Bu çekişme Fiskobirlikte 
gün yüzüne çıkmıştır. Bu gazete haberlerini Sayın Bakana takdim edeceğim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Bitti o iş. 
RASİM ZAİMOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; destekleme alım

larının finansman yükünün azaltılması amacıyla, 1993-1994 kampanya döneminde kütlü pa
mukta yeni bir destekleme modeli, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca uygulamaya konulmuştur. 
Avrupa Topluluğu ve Amerika Birleşik Devletlerinin uygulamakta oldukları modellerden esin
lenerek, yeni bir destekleme primi ödeme sistemi uygulamaya çalışılmaktadır. Bu sistemle, kütlü 
pamukta devletin destekleme finansman yükünün azaltılması, ürünün birliklerden ziyade özel 
sektörce satın alınmasının sağlanması ve birliklerin desteklenmesi yerine, direkt üreticinin des
teklenmesinin temini amaçlanmıştır. Bu amaçla, 12 Ağustos 1993 tarih ve 1993-4725 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararı ve ekli karar ile Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri eliyle yapılan ürün 
alımlarında kaynak israfının önlenmesi ve doğrudan üreticiye destek sağlanmasını temin ede
cek destekleme prim çerçeve kararı çıkarılmıştır. Karara göre, hedef fiyat, üreticinin korunma
sı ve tarmısal üretimin yönlendirilmesi amacıyla, üretim maliyetleri de gözetilerek, saptanan 
fiyatı; müdahale fiyatı, dünya fiyatları ile ürün özelliklerine bağlı olarak ithal ve ihraç maliyet
lerine göre saptanan fiyatı ifade etmektedir. 

Buna bağlı olarak, dış piyasalardaki gelişmelere göre müdahale fiyatlarında gerekli deği
şikliklerin yapılması hususunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı müştereken Yüksek Planlama Kuruluna teklifte bulunmaya yetkili kılınmıştır. 

Çerçeve kararnameye istinaden 1993-1994 kampanya döneminde ilk uygulama kütlü pa
mukta yapılmıştır. Kampanya başında Ege tipi ST-1 beyaz kütlü pamuk için, 5 750 TL/kilog
ramlık müdahale fiyatı, 8 750 TL/kilogramlık müdahale hedef fiyat; Çukurova tipi beyaz küt
lü pamuk için 5 350 TL/kîlogramlık müdahale fiyatı, 8 350 TL/kilogramlık hedef fiyat 
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belirlenmiştir. Diğer tip ve kalitedeki pamuklar için de aylara göre kademeli olarak artan mü
dahale ve hedef fiyatları ile destekleme prim sistemini uygulama esasları kampanya başlangı
cında Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1 no'lu müşterek teb
liği doğrultusunda ilan edilerek, üreticilere satacakları beher kilogram kütlü pamuk başına 3 
bin TL. sabit destekleme primi ödeneceği açıklanmıştır. Kısa bir süre sonra, tebliğde birçok 
eksikliğin bulunduğu, çeşitli kesimlerin feryatları sonucu anlaşıldığından, Bakanlık ikinci bir 
ek tebliğ yayımlamak zorunda kalmıştır. 

Kütlü pamukta destekleme prim sisteminin kaynak israfının önlenmesinde yararlı mı, yoksa 
zararlı mı olduğunun incelenmesinden önce, sistemde yapılan temel yanlışların üzerinde biraz 
durmakta yarar bulunmaktadır. 

Avrupa Topluluğu ve Amerika'da bazı farklılıklar olmakla birlikte, bu tür ürünlerde ge
nelde üç türlü fiyat ilan edilmektedir. Hedef fiyat, asgarî fiyat ve müdahale fiyatı, sistemin 
esasını teşkil etmektedir. Topluluk pazarlarında ürün fiyatları asgarî fiyatın altına düştüğün
de, müdahale kuruluşları devreye girerek, üreticinin ürününü müdahale fiyatı üzerinden satın 
almaktadırlar. 

Çerçeve kararda ve buna paralel olarak çıkarılan kütlü pamuk prim sisteminde müdahale 
fiyatı bulunmakla birlikte, müdahaleyi yapacak kuruluşlara ve müdahaleyi nasıl yapacakları
na dair herhangi bir husus bulunmamaktadır. Bu, önemli bir hatadır. Diğer bir hata ise üreti
cilere sabit prim ödenmesidir. 

Bu sistemin esası, üreticinin ürününü sattığı fiyat ile hedef fiyatı arasındaki farkın üretici
ye prim olarak ödenmesidir. Bu yolla, hem devletin finansman yükü azaltılmış hem de üretici
ye belirli bir gelir sağlanmış olacaktır. Bakanlıkça uygulanmakta olan sabit prim sistemiyle, 
üretici ürününü kaça satarsa satsın fiks 3 bin TL/Kg.lık primi alabilmekte ve hatta ürününü 
hedef fiyattan veya daha da üzerinde satması halinde bile bu primden yararlanmaktadır. Bu, 
çok büyük bir hata olup, bu tür uygulamayla, kaynak israfının önlenmesi amacı zedelendiği 
gibi, Hazineye daha fazla yük binmesine neden olmuştur. 

Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin son oniki yıllık kütlü pamuk alımlarının ortalama
larını incelediğimizde, birliklerin yıllık ortalama 340 bin ton kütlü pamuk mubayaa etmiş olduk
larını görmekteyiz. 1993-1994 kampanya döneminde ise birliklere daha az ürün gelişini sağlaya
cak ve devletin finansman yükünü azaltacak prim sisteminin yanlış uygulaması sonucunda, bir
likler, 15 Aralık 1993 tarihi itibariyle toplam 430 bin ton kütlü pamuk satın almış ve halen de 
almaya devam etmektedirler. Bu miktar pamuğun müdahale fiyatı üzerinden satın alınma yükü 
Hazine tarafından karşılandığı gibi, aynca yıllık ortalama 1,5 milyon ton olan kütlü pamuk re
koltesinin karşılığı olan 4,5 trilyon liralık ek prim yükü de devlete fatura edilmiştir. Normal des
tekleme alımı uygulaması kütlü pamukta bu yıl da uygulanmış olsaydı, geçen yılki destekleme 
alım fiyatının yüzde 60 oranında artırılması sonucu, ortalama 9 bin TL'lık bir destekleme fiyatı 
ve yine ortalama 350 bin tonluk birlikler mubayaasıyla, Hazinenin karşılayacağı finansman 3,15 
trilyon olacaktı. 1993-1994 yılında birliklerin bugüne kadar aldığı kütlü pamuktan, müdahale 
fiyatı ile 2,6 trilyon, destekleme primi ile 4,5 trilyon olmak üzere, toplam 7,1 trilyon liralık bir 
finansman yükü ortaya çıkmaktadır. Pamuk alımlarının 1994 Ocak ayı sonuna kadar süreceği 
de düşünüldüğünde, şu anda görülen 4 trilyon liralık fazlalığın daha da artması kaçınılmazdır. 

Hesaplardan da görüleceği gibi, destekleme prim sistemi kütlü pamukta devletin yükünü 
yüzde lOO'den daha fazla artırmıştır. Aynca, temel amaç olan, ürünün birlikler yerine özel sektör 
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tarafından satın alınması düşüncesi iflas etmiştir. Buna ilave olarak, destekleme prim kararna
mesinde öngörülen ve müdahale fiyatlarının dış pazar şartarına göre zaman zaman artırılması 
hususu ise, dış pazarlarda pamuk fiyatlarının sürekli artmasına rağmen, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca müdahale fiyatlarının yeniden bir ayarlamaya tabi tutulmaması ve fiks prim öden
mesinde ısrar edilmesi, zararın daha fazla artmasına yol açmıştır. 

özetlendiği takdirde, kütlü pamukta destekleme prim sisteminin tam bir fiyasko ile so
nuçlandığını, bağırarak kendisi belli etmektedir. Bütün bu temel yanlışlıkların yanı sıra, bu 
sistem destekleme priminden yararlanmak için yapılacak birçok yolsuzluklara da açıktır. Nite
kim, çeşitli basın-yayın organlarında yapılan açıklamalara göre, gerçek dışı belgelerle fiktif sa
tışlar yapılarak, usulsüz prim alımlarının önemli ölçüde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Bunun 
en çarpıcı örnekleri olarak gerek gazetelerde ve gerekse TRT ile özel televizyon kuruluşlarının 
bültenlerinde en güncel olaylar ortaya konmaktadır, özellikle, Hatay İlinde ve Reyhanlı'da gerçek 
dışı faturayla prim aldıkları saptanan 4 kişi tutuklanmış, birçok kişi de halen yargılanmakta
dır. Ziraat Bankası, usulsüz ödemelerin yoğunlaşması nedeniyle, Antakya, Nusaybin, Reyhan
lı, Adana, Türkoğlu ve Ahmetli şubelerindeki prim ödemelerini tümüyle durdurmuştur. Ger
çek dışı belgeler ve fiktif satışlar nedeniyle, Devlet istatistik Enstitüsünce 1 milyon 390 bin 
ton olarak belirlenen 1993 yılı kütlü pamuk rekoltesinin ne boyutlara ulaşacağı, prim ödeme
leri sonucunda ortaya çıkacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Zaimoğlu, 16 dakika oldu ve sürenizi uzatmayacağım. Arkadaşınızı 
da düşünün. 

RASlM ZAİMOĞLU (Devamla) — Arkadaşımı düşünüyorum efendim. Hemen bitirece
ğim Sayın Başkanım. 

Sonuç olarak, kütlü pamukta prim sisteminin yanlış uygulanması, öncelikle Sanayi ve Ti
caret Bakanlığıyla, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, daha sonra da Destekleme Kurulunda 
görev alan bürokratların bilgisizliğini açıkça ortaya koymuştur. 

Netice olarak, kaynak israfı önlenmediği gibi, devlete binen yük iki misline çıkarılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, sözlerime son vermeden önce, çok kısa olarak, Karadenizli fındık 

üreticisinin sorunlarından da söz etmek istiyorum. Geçen yılki bütçe görüşmelerinde geniş bir 
. şekilde belirtmiştim. Bu defa da sizlerin zamanını fazla almadan, kısa ve özet olarak fındık 
üreticisinin sorunlarına değinmek istiyorum. 

Fındık üreticisinin içinde bulunduğu sorunların başında, üretim fazlalığı sorunu vardır. 
Bu sene rekolte çok düşük olmasına rağmen, iç fındık 400 dolar /kental seviyesine çıkmıştır; 
ama üretimin çok olduğu yıllarda 165-200 dolar/kental seviyesine kadar düşmektedir. Bu dal
galanma üreticiyi zor durumda bırakmaktadır. Fazla üretim, üreticinin lehine olmamaktadır. 
Her yıl, 100-150 ton Fîskobirlik'in elinde fındık kalmakta, bu da stokların artmasına, fiyatla
rın düşmesine, depolarda bekletilen malın stoklama masrafının artmasına ve sonuçta Fîsko
birlik'in zarara uğramasına neden olmaktadır. Buna ilave olarak düşük taban fiyatı verilmesi 
ise, üreticiyi perişan etmekte, Karadeniz Bölgesinden göç olaylarının hızlanmasına sebep ol
maktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyla koordinasyon içinde, 
fındık üretim sahalarının sınırlandırılması, iç ve dış pazar araştırması ve geliştirilmesi, fındı
ğın sanayide daha çok kullanım imkânlarının araştırılması ve bir kalite standardı oluşturulma
sı konularında ciddî bir çalışma içinde görmek istediğimizi ve ancak bu şekilde sistemli ve ras
yonel bir çalışmayla fındık üreticisinin sorunlarına çözüm getirilebileceğini belirtmek istiyorum. 
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Bu vesileyle, bütçemizin hepimize hayırlar, uğurlar getirmesini diliyor ve hepinize saygıla
rımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zaimoğlu. 
Kalan süreyi kullanmak üzere, Sayın Elaattin Elmas; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA ELAATTİN ELMAS (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin değerli üyeleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1994 yılı bütçesi hakkında Anavatan Partisi Grubu 
adına görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında Yüce Heyeti
nizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Sanayisiyle, ticaretiyle globalleşen dünyamızda güçlü Türkiye Devleti idealinin önem ka
zandığı ve bu öneme göre hedeflenmesi gerektiği günümüzde, 1994 yılı bütçesi, acaba devletin, 
köylüsü ve şehirlisiyle, hemen bütün vatandaşına hizmetlerin en iyisini verme mecburiyetini 
yerine getirebilecek mi? Bu haliyle tabiî ki mümkün görülmemektedir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, 3143 sayılı Kanunla teşkilatlanması ve görevleriyle üstlen
diği ülke meselelerinin kendine düşen bölümünde geçtiğimiz yılda başarılı olamadığı görülen 
ve bilinen bir gerçektir. 

Günümüzde sanayileşmenin önemli unsurlarından birisi, şüphesiz çevre bilinciyle birlikte 
çözülmesidir. Ülkemizde 1950'li yıllarda başlayan göç olayında bu insanların konut ihtiyaçla
rının yasal yönden karşılanmaması Özellikle büyük şehirlerde gecekondu olarak tanımlanan 
bir olayı meydana getirmiştir. Bu, hepimizin malumudur. Barınma ihtiyacını gidermek için -
mülkiyetine aldırmaksızın- gecekondular yapılırken, diğer yandan şu veya bu şekilde müsaa
desiz yapılan kaçak yapılar büyük şehirlerimizin kenarında uydu kentler meydana getirmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, şüphesiz yöneticilerimizin, toplum bünyesinde müzminleşen ya
raların tedavisinde uygulanacak yöntemlerin etkin olabilmesi için, esas yaranın ıstırabını çe
ken toplumun düşünce ve duygularını bilmeleri gerekmektedir. Hasta, doktoruna doğru bilgi 
vermez, kalbi rahatsız iken, karnım ağrıyor derse, doktorunu devamlı yanıltırsa, doktor buna 
ne yapabilir? Konuya bu açıdan bakacak olursak, tabiî ki düşünce ve duyguların tavana yansı
tılması herkesin millî görevidir. Zira, Büyük Atatürk, "emir ve komuta yetkisi olmayanların 
yapabilecekleri iş, gözlem ve incelemelerini yürütme yetkisi olanlara vermektir. Bu, her sağdu
yu sahibinin millî bir görevidir' demektedir. Bunu, iktidarı zamanında çok iyi bir şekilde gö
ren ve kavrayan Anavatan Partisi, 1980'li yıllarda küçük sanayi siteleri ve organize sanayi site
lerine verdiği önemle çizmeye çalışmıştır. Türkiye sathında üzerinde önemle durularak başlatı
lan küçük sanayi siteleri ve organize sanayi siteleri, Bakanlığın yeterince desteği alınamadığı 
halde, küçük sanayici, esnaf ve işadamının yılmak bilmeyen gayretleriyle devam etmektedir. 
Ancak, özellikle SHP'li belediyelerdeki yöneticilerin, bu çok önemli meselede esnafın yanında 
olmaları ve ona destek vermeleri gerekirken, aksine, işlerin gecikmesi ve müteşebbisin bu azim 
ve şevkini kırmak için elinden geleni yapmaktadırlar. Sayın milletvekilleri, "olur mu öyle şey" 
diyeceksiniz; ama, bu bir gerçektir. Bu mesele için, elbette birçok örnek vermek mümkündür. 
Ben seçim bölgem olan İstanbul'dan birkaç Örnek vermek istiyorum. 

Hemen hemen İstanbul ile ilgisi olan herkesin bildiği, Halic'in temizlenmesi programı kap
samında olan, Perşembe Pazarındaki, yıkılan ve yıkılması gereken dükkân ve işyerlerinin sa
hiplerinin mağdur olmaması için, Şişli -Okmeydanı 'nda, zamanın Büyükşehir Belediye Başkan
lığınca organize edilen ve yapımı hemen hemen Anavatan Belediyesi zamanında tamamlanan 
4 bin işyeri ve dükkânın hizmete açılması gerekirken, SHP'li Belediye Başkanı Sayın Nurettin 
Sözen tarafından, buranın kaçak yapıldığı ve istimlak işlemlerinin tamamlanmadığı gerekçesiyle, 
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mühürlenmiştir. Bugün hâlâ tamamen hizmete sokulamayan bu devasa kompleks, hemen he
men eşi az bulunacak büyüklükteki bu eser, atıl kalmıştır. Üstelik, dahası var; kaynak bulama
dığından yakınan İstanbul Belediyesi yöneticileri, yarısı belediyeye ait olan bu dükkânları ki
raya veremedikleri gibi, satışa da çıkaramamışlardır. Perşembe Pazarı esnafı hâlâ bunun acısı
nı yaşamaktadır. 

Yine, belki de dünyada benzeri az bulunan İkitelli Organize Sanayi Sitesi, önemi kavrana-
madığı için, bugün bir harabe şehir görünümündedir. Dolayısıyla, İstanbul, bu beş yıllık yan
lış belediye yönetimi ve esnafını düşünmeyen Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgisizliği yüzün
den, gün geçtikçe yaşanılması mümkün olmayan bir şehir durumuna girmiştir. 

Yine, bazı meslek grupları için temelleri atılan sanayi kompleksleri de ilgisizlik yüzünden 
bir türlü bitirilememektedir. Bakanlık, bu konuda, bu ve bunun gibi orta ölçekli sanayi grup
larına ne yapmıştır? Aslında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, hiç değilse, devam etmekte olan bu 
yatırımlara manen destek olmalıdır. Bakanlık, bu kuruluşların devamı için bütçesinde 3,5 tril
yonluk yatırım talebine karşılık, ancak 1 trilyonun biraz üzerinde bir yatırım ödeneği alabil
miştir. Bu kadar az yatırım ödeneğiyle, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri için 
yapılacak hizmetin yetersiz kalacağı bilinen bir gerçektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yukarıda arz etmeye çalıştığım, sadece İstanbul'dan 
verdiğim iki örnek bile kanıtlamaktadır ki, yüce milletimizin mihenk taşı, temel unsuru olan 
ve ekonomimizin aktif gücü olan 4 milyonu aşkın Türk esnaf ve sanatkârı -bunları aileleriyle 
birlikte düşünecek olursak- toplam 20 milyona ulaşan nüfusuyla, devletine yük olmadan iş 
ve hizmet üreten, istihdam yaratan Türk esnaf ve sanatkârının meselesine, bugünkü yapısı ve 
icraatıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı hizmet vermekte aciz kalmaktadır. 

Anavatan Partisi İktidarımız zamanında, dernekçilikten oda haline getirilen bu büyük kitle, 
artık kendi bakanlığının kurulması zamanının geldiğine inanmıştır ve bunun beklentisi içinde
dir. Türk tarihinin her devrinde, devletiyle birlikte, ona yük olmak yerine, daima onun yanın
da ve yardımcısı olan, temeli ahilik teşkilatı olan esnaf ve sanatkârımızın, bu arzu ve isteğinin 
yerine getirilmesini Anavatan Partisi Grubu olarak yürekten istediğimizi önemle Yüce Heyeti
nize duyurmak istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, dünya piyasalarında, ticaret, giderek rekabete dayalı olarak serbest-
leşiyor. Ülkemiz, 60 milyonu aşan nüfusuyla üretim, tüketim ve istihdamı dengeleyerek, işsizli
ği azaltacak tedbirleri süratle almak mecburiyetindedir. Dolayısıyla bu rekabet piyasalarına cevap 
verecek şekilde sanayi modelimizi belirlemek ve rayına oturtmak mecburiyetindedir, özellikle 
Avrupa Topluluğuyla imzaladığı Gümrük Birliği Anlaşmasıyla, Türkiye, 10 Ocak 1995 tari
hinden itibaren gümrüklerde indirim yapmak zorunda kalacaktır. 

Sanayi ve ticaret ürünlerine bağlı olan sanayide, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının çalışmala
rı hangi safhadadır bilinmemektedir. Bu konularda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, stratejik plan
lama, stratejik sanayileşme ve gümrük birliğinden etkileneceğimiz meselelerin çözümünü sü
ratle ele almalıdır. Bugünkü gümrük şartlarında bile zorlanan, gitgide kötüleşen ve dış ticaret 
açığı büyüyen ekonomik yapıdan dolayı, gelecek için ciddî kuşku ve endişeler taşımaktayız. 

Bir defa daha önemle belirtmek istiyorum ki, Avrupa Ortak Pazarı ile ilgili gümrük birli
ği konusunda, gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Bu konudaki hazırlıklar süratle yapılmalıdır. 
Sanayiciye, bu konuda rehberlik ve önderlik yapmak, Bakanlığın en önemli konusu olmalıdır. 
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Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepimizin çok iyi bildiği gibi, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda, Bakanlık bütçesi görüşülürken, sayın üyelerin de üzerinde önemli durduğu, Ana
vatan iktidarları zamanında çok iyi tetkik edilerek kurulmuş olan, küçük ve orta ölçekli işlet
melerde araştırma ve geliştirme hizmetlerini üstlenecek KOSGEB'in, amacından saptırılarak, 
bugün işlemez halde olduğunu üzülerek görmekteyiz, Halbuki, bütün dünyada teknoloji sava
şının verildiği günümüzde, sermayesiyle, araştırma ve geliştirme hizmetlerini kendi bünyesinde 
sunamayacak olan küçük sanayiciye ve orta ölçekli sanayiciye, devletin öncülük etmesi düşün
cesiyle, onların geliştirilmesi ve büyütülmesi için katkıda bulunmak üzere kurulan bu kurulu
şun yaşatılmasının önemi, sanayileşme ve sanayileşerek kalkınma mecburiyetinde olan ülke
mizde amaç edinilmesi gereken bir konudur, buna inanıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Elmas, sürenizin bitimine 2 dakika kaldı. 
ELAATTlN ELMAS (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, esnafıyla sanatkârıyla, üreticisiyle mil

lete hizmeti bir bütün olarak vermelidir. Aksi halde, zamanında olduğu gibi, memlekette hak
sız kazancın ve karaborsanın geri gelmesine sebep olacaktır. 

2000'li yıllara, ileri güçlü, istikrarlı, itibarlı, diğer devletlerle münasebetlerini iyi geliştir
miş, kararlı ve emin adımlarla aydınlık bir istikbale doğru ilerleyen modern bir Türkiye olmak 
mecburiyetindeyiz. 

1994 yılı bütçesinin, milletimize, Bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını di
liyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elmas. 
Konuşma sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ender KaragüPün. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ENDER KARAGÜL (Uşak) — Sayın Başkanım, değerli milletve

killeri; Grubum adına görüşlerimizi arz etmek üzere söz aldım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin sanayideki temel felsefesi, bireyin yaratıcılığına karşı di

kilen bütün engelleri ortadan kaldırmak olduğu gibi, hedefi de Osmanlı toplumundan, demok
ratik sanayi toplumuna giden sancılı geçiş döneminin bütün engellerini aşarak, Türkiye'yi, çağdaş 
dünyanın üretken üyesi yapmaktır. 

Değerli milletvekilleri, günümüz dünya ekonomisi iki farklı süreci bir arada yaşamakta
dır. Bir yandan bazı ülkeler sanayileşme süreçlerini hızlandırmaya çalışırken, öte yandan, sa
nayileşmelerini büyük ölçüde tamamlayan ülkeler, sanayiötesi toplumların gelişme sürecini ya
şamaktadırlar. Türkiye ise gelişmiş ülkeler arasında yer almayı hedeflediği için, her iki süreci 
beraber başlatmalıydı. Oysa, ülkemizde, 1980'li yıllarda, ANAP hükümetlerinin transformas
yon amacıyla uygulamaya koydukları sanayi politikaları neticesi, bu süreçlerden yalnızca bir 
tanesi, o da çarpık bir şekilde başlatılmıştır. Bu çarpık uygulamalar sonucu, ekonomide bü
yük bir altyapı eksikliği ortaya çıkmış, uzun vadeli politikaların yerine günü birlik kararlar 
alınmış üretici-tüketici dengesi bozulmuş, mevcut altyapının hukukî, fizikî ve teknolojik do
kusu dağılmıştır. 

Çalışmalarını dikkatle izlediğimiz Sanayi Bakanlığının son iki senesinin büyük bir kısmı, 
1980'li yıllarda Türk toplumuna hediye edilen bu çarpık ve eksik sanayii onarmakla geçmiştir. 
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Üstelik, onarmakla da kalmayıp, 1991'de yüzde 5,8 olan sanayi sektörü büyüme hızı, 1993'ün 
ilk sekiz ayında yüzde 7,9 olmuştur; 1990'da yüzde 14'e düşen toplam yatırımlar içindeki ima
lat yatırımları payı 1993'te yüzde 18'e çıkmıştır. 

Huzurunuza gelen 1994 yılı bütçesinin sanayi stratejisi, sadece üretimle ve ekonomik de
mokratikleşme paketiyle sınırlı tutulmamıştır, az da olsa, gelirler politikasıyla desteklenen bu 
bütçe, sanayileşmeyle birlikte, 1980'li yılların getirdiği sosyal adaletsizlikleri de gidermektedir; 
ayrıca, ticarete açık mallara yatırımı, rekabeti, bölüşümü de içermektedir. 

1980'li yılların 12 Eylül hukukuna sığınmış hükümetlerinin amaçsız sanayileşme politika
larının, esnafa, emekliye ve işçiye getirdiği sıkıntılar, 1991'den beri uygulanan bu onarım poli
tikalarıyla, sanayide kaydedilen ivme tekrar yükselmeye başlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, 21 Kasım 1991'de hükümeti devraldığımızda, onarıma, kuralsızlı
ğın egemen olduğu böyle bir piyasa ekonomisinin, zayıf toplum kesimleri üzerindeki zararları
nı asgariye indirmekle başlanmıştır. Bu amaçla, ekonomik demokratikleşmeyi tabana yayan 
yasal düzenlemelerle piyasa ekonomisinin altyapısı oluşturulmuş, bu bağlamda, yıllardan beri 
hep sözü edilen; fakat bir türlü uygulamaya geçirilememiş, tüketicinin korunması, sebze ve meyve 
halleri, rekabetin korunması, tarım satış kooperatifi ve birlikleri, Türk Ticaret Kanunu, ticaret 
odaları ve borsaları, esnaf ve küçük sanatkârlarla ilgili yasal düzenlemeler, patent enstitüsü, 
organize sanayi bölgeleri gibi çeşitli alanlarda yeni yasalar ya da değişikliklerden oluşan bir 
ekonomik demokratikleşme paketi hazırlanmıştır. Bu çalışmalar nedeniyle, Bakanlığın tüm ça
lışanlarını kutluyorum. Bakanlık bu konuda üstüne düşeni yapmıştır. Hiç zaman kaybetme
den, Meclis, bu yasaları süratle çıkarmalıdır ki, ÇİTOSAN'da, USAŞ'ta özelleştirme sonrası 
ortaya çıkan tekelleşmelerle bir daha karşılaşılmasın. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; bütçesini görüştüğümüz Sanayi Bakanlığının tüm 
çalışanlarını, tarım destekleme politikalarındaki başarıları nedeniyle de kutluyorum. Bu ko
nuda, son yirmi yılın en büyük performansını göstermişlerdir. 1993 yılında birliklerin çalışma 
konusuna giren tüm ürünler, cumhuriyet tarihinde ilk defa destekleme kapsamına alınmıştır. 
Çiftçimize taban fiyatlarında enflasyonun üzerinde bir artış verilmiş, çiftçi enflasyona ezdiril-
memiştir. 1980'den sonra, çiftçi alacaklarını en erken ödeyen Bakanlık Sanayi Bakanlığıdır. 

Değerli üyeler, bu bütçenin uygulamaya konulmasıyla, tarımsal destekleme için konsolide 
bütçeden aktarılan 14 trilyon lirayla neyin hedeflediği pek anlaşılamamaktadır. Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubu olarak, tarımsal teşviklerin sınırlandırılması, yatırım ve ihracat teşvik
lerinin sınırlandırılmasıyla paralel olarak ele alınırsa anlamlı olacağına inanıyoruz. Ayrıca, ta
rım satış kooperatif ve birliklerinin rasyonel faaliyette bulunmalarını sağlamak için, bu kuru
luşların işletmeleriyle, fabrikalarının ayrı birer şirket olarak teşkilatlanmalarını gerçekleştir
mek üzere gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Türkiye için hedef
lendiği, 2000'Ii yıllarda üretim sınırlarını değiştirecek olan sanayi stratejisinin ve buna bağlı 
olarak sektör politikalarının izlerini bu bütçede görmek, Grubumuzun duyarlılığını ve kararlı
lığını artırmaktadır. Yine bu bağlamda, bizleri memnun eden bir husus da, küçük ve orta öl
çekli sanayi politikasının, teknolojik gelişmelere paralel olarak, bölgesel ve fiziksel bazda de
ğiştirildiğinin, geliştirildiğinin izlerini görmektir. 

Sayın milletvekilleri, birkaç cümleyle kamunun ekonomik girişimlerine değinmek istiyo
rum : Türkiye'nin 500 büyük kuruluşundan 91'i kamu kuruluşudur. KİT'ler, bu kuruluşlar 
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içerisinde, net aktiflerin yüzde 57'sini, katma değerin ise yüzde 48'ini temsil etmektedir. Bu 
vesileyle, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, çoğu zaman, diğer partiler tarafından ideolojik ba
za indirilerek, saptırılmak istenen KİT'lerle ilgili görüşlerini bir defa daha açıklamak isterim. 

Bugün, Türkiye'de, özelleştirme, sağ çevrelerin, ideolojik yükü ağır bir yaklaşımla ve se
çeneği olmayan tek tercih olarak öne sürdükleri bir önermedir. Oysa, özelleştirme, ideolojik 
bir tercih ya da bilimsel bir kavram değildir. Ekonomide, belli koşullarda verimliliği artırmaya 
yönelik politikaların içinde ele aldığı bir araçtır. Sosyaldemokratlar için aslolan mülkiyetin ki
min elinde olduğu değildir; topluma ve ekonomiye yararlı olacak bir şekilde kullanılması Önem
lidir. Kurumsal olarak, mülkiyetin yapısıyla, verimlilik arasında birbiriyle tam çalışan bir çe
lişki olduğu iddia edilmektedir. Burada irdelenmesi gereken husus, belirleyici rolü, mülkiyet 
biçimini tanımadan, rekabetçi piyasa kurallarının rasyonelliğine ne ölçüde uyulduğudur. 

özelleştirmede temel amaç olarak, Türkiye'nin, uzun dönemde iktisadî gelişmesi hedef
lenmelidir. Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak bu konuya ampirik ve yararlı bir çerçeve
de şu genel ilkeler ışığında yaklaşırız : özelleştirmede başlıca hedef, etkinlik artışı olmalıdır. 
Kamu geliri sağlamak için özelleştirme yapılmamalıdır. Zarar eden kuruluşlar üzerinde özenle 
durulmalıdır. Teknolojik eskime ya da benzeri nedenlerle zarar eden işletmelerin özelleştiril
mesi değil, tasfiye edilmesi yoluna gidilmelidir. Tasfiye kararının da çalışanların zararını telafi 
edecek bir anlayışla uygulanması gerekir, özelleştirmenin her aşamasında saydamlığın esas alın
masından yanayız, özelleştirme, ancak, çalışanlarına danışılması ve bundan zarar görecek işçi 
ve memurların zararlarını telafi edilmesi koşuluyla sosyaldemokratlar tarafından kabul edilebilir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanı ve Bakanlığın değerli yöneticilerini, yönetim tarzında
ki başarılan nedeniyle de bir defa daha kutluyorum. 1993 yılında KİT'lerin tamamı işletme 
kârına geçmiştir. ANAP döneminde bankalardan alınan yüksek faizli kredilerin sıkıntılarına 
rağmen, bugün Şeker Şirketi kâra geçmiş, tBSAŞ Kocaeli'de vergi rekortmeni olmuştur. KİT'
lerde personel sayısının azalmasına rağmen, üretim büyük ölçüde artmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son yıllarda, tüm gelişmiş ülkelerde, rekabet ve çabuk 
teknolojik adaptasyon nedeniyle, büyük, hantal sanayiden kaçış gözlenmektedir. Bu dönüşü
mü zamanında kavrayıp, kendimize özgü, sosyal ve kültürel karakterimize uygun sanayi politi
kalarını uygulamaya koyan KOSGEB'in çalışmalarını takdirle izliyoruz. Doğu Karadeniz Böl
gesinde silah yapımına, Ege Bölgesinde de dokuma tezgâhlarına yapılan katkı, bu bölgelere 
dinamizm getirmiş, istihdamı artırmıştır. 

Sayın Bakanım, KOSGEB'le ilgili sözlerimi bitirmeden önce, şunu belirtmek istiyorum : 
Ülkemiz girişimcilerinin bilgi noksanlığının hızla giderilmesi gerekmektedir. Bu noksanlığın 
giderilmesi için, acil olarak, girişimcileri yönlendirecek, eğitecek bir enstitüye ihtiyaç vardır. 

Ayrıca, çalışmayan ev hanımlarımıza katma değerler yaratmak için tanıdığınız imkânları 
biraz daha artırmalısınız. 

Konuşmamın sonlarına gelirken, birkaç cümleyle de gümrük birliğine değinmek istiyorum. 
Türkiye, 1995 yılı başında gümrük birliğine girmeye hazırlanan bir üke konumundadır. 

Gümrük birliğine girildiğinde, Türkiye ile Avrupa Topluluğu ülkeleri arasında her türlü sanayi 
ürünü ticareti Gümrük Vergisinden muaf olacaktır. 

Gümrük birliğinin çeşitli sektörler üzerinde yapabileceği etkiler konusunda her kesimden 
farklı tepkiler gelmektedir. Ancak, bu tepkiler, bilimsel araştırmalara dayalı tepkiler değildir. 
Gümrük birliğinin Türk sanayii üzerinde yaratabileceği etkileri belirlemek üzere, değişik za
manlarda yapılmış araştırmalar,bulunmaktadır. Kimi, 50 ana alt sektör, kimi 200, kimi de 300 
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sanayi kolunu esas alarak yapılan bu araştırmaların her birinde farklı yöntemler uygulandığı 
için, varılan sonuçlar da farklı olmuştur. Aradaki farklar çok ciddidir, öyle ki, bir araştırma
da "rekabete dayanır" sonucuna varılırken, diğer araştırmada aynı sektör "zayıf konumda" 
bulunmuştur. Dolayısıyla, Sanayi Bakanlığımız, sağlıklı bir bilimsel çalışma yapılabilmesi için 
gerekli çabayı sarf etmelidir. Ayrıca, Türk sanayiinin rekabet gücünün artırılması ve korunma
sı için, yeni araçlar devreye konulmalıdır. 

Değerli üyeler, kalkınmada öncelikli yöre yatırımlarında bölgelerarası gelişmişlik farkının 
en aza indirilebilmesi ve sanayinin ülke düzeyine dengeli dağılımının sağlanması amacıyla, kal
kınmada öncelikli yörelerde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde gerçekleştirilecek ya
tırımların teşvikine öncelik verilmelidir. Bu yörelerde ki, tamamlanmış, ancak işletme serma
yesinin yetersizliği nedeniyle faaliyete geçememiş tesislerin işletmeye alınmasını sağlayacak kre
diler, Hükümetimiz tarafından mutlaka devreye sokulmalıdır. 

Orta Asya Türk cumhuriyetleri ile Karadeniz Ekonomik işbirliği ülkelerinde başlatılan eko
nomik işbirliğinin somut örneklerini bu ülkelerde görmekten mutluluk duyuyor ve bu büçte-
nin ülkemize hayırlı olması dileklerimle, saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karagül, 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Faik Altun'da. 
Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA FAİK ALTUN (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşleri
mi sunmak üzere huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum. 

Konuşmamda, önce, bazı temel saptamaları yapmak istiyorum. Bu saptamaları yapma
dan, doğru bir değerlendirme de yapılamaz. 

Konu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. Türkiye gibi, kalkınma ve gelişme sorunu olan bir ül
kede, her iki başlık da hayatî öneme sahiptir. Günümüzde, artık, temel ölçü, ülkenin sanayileş-
mesiyle orantılı, tarıma dayalı bir ekonomiden, sanayi ağırlıklı bir üretime ve ekonomiye geç
mek için, dünyayı iyi izlemek, ülke ihtiyaçlarını iyi saptamak ve ihtiyaçları doğru belirleyerek 
ciddî hedefler oluşturmak gerekmektedir. 

Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda, zenginlerimizin olmaması, sermaye birikiminin yeter
sizliği ve 1929 dünya ekonomik krizi koşullarında, özellikle girişimci yaratmak amacıyla, ser
mayenin özel ellerde birikmesi ve özel girişimciliği hızlandırarak, ülke ihtiyaçlarına cevap vere
cek düzeye gelebilmesi, devletin önemli tercihleri arasında yer aldı. 

Bu tercihin sonucunda da zaman zaman yanlış bir politika izlendi ve sermaye birikimini 
sağlamak için birtakım zenginler yaratıldı. Böylece zenginlerin teşviki yolu açılmış oldu. Yani, 
sermaye birikimine ulaşanlar, tekrar tekrar yeni teşviklerle donatıldı. Bunun sonucu olarak da, 
özel girişim hep dar bir alanda kaldı. Kazananlar, kendi birikimleri yerine, yeni teşvikler ala
rak sanayileşme yolunu izlediler. Bu durum da, hiçbir riske girmeyen, cesaretsiz, ağır gelişen 
bir sanayi girişimcisinin yapısını oluşturdu. Bu yanlış politikalar hemen her siyasî iktidar za
manında sürdürüldü ve bugünlere gelindi. Bugün, ülkemizde sanayii, sadece belli birkaç grup 
ve bir elin parmakları kadar sayıda sektör oluşturdu. Bunların da çoğu ya lisans düzeyinde 
mal üretiyor veya montaj anlayışına bağlı olarak çalışıyor. 
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Değerli milletvekilleri, bugün dünya değişmektedir ve artık sadece "sanayi" demek de yet
memektedir. Kimi sanayi girişimciliğinin çoğu gelişmiş ülkelere terk edilirken, pis ve temiz sa
nayi alanları birbirinden ayrılarak, çevreyi olumsuz etkileyen teknolojiler bizim gibi ülkelere 
gönderildi. Diğer taraftan, o sanayi dalı birçok nedenle dışa bağımlılığını sürdürürken, yılda 
yüzde 2,5 oranında nüfus artışı karşısında kör topal getirilen sanayileşme düzeyi de yetmeyecektir. 

Günümüzde, dünya, ileri teknolojilerin savaşını vermekte ve kıtalararası yeni rekabetler, 
yeni dünya düzenini zorlamasına neden olmaktadır. Elektronik devrim hızla gelişirken, dünya, 
yeni bir devrimi daha konuşmaya ve uygulamaya koymaktadır. Bu da biyoloji alanında atılan 
hızlı adımlardır. 

Şimdi, bu gerçekler karşısında ülkemiz acaba hangi noktadadır? Altmış yıldır hep aynı 
anlayışların sonucu olarak uyguladığımız politikalar bizi dünyanın neresine oturtmuştur? Hâ
lâ, tarıma dayalı büyük bir nüfusla karşı karşıyayız. Üstelik, onu da gereğince değerlendireme
diğimiz, yeni tarım teknolojilerini zamanında devreye sokamadığımız için, rasyonel olmayan 
bu yaşam ortamlarından, büyük kentlere sürekli göç vermekteyiz. 

Yıllardır, aynı ortamda yaşamış, aynı kültürün parçaları olan insanlar, yaşama disiplinle
rini terk ederek bir bilinmeze doğru göç etmektedirler. 

Yüzde lO'Iara dayanmış resmî işsizlik, kent varoşlarına dayanmış homurdanmaktadır. Hangi 
karanlıklara yol açabileceği belli olmayan bu kızgınlık her geçen gün giderek büyümektedir. 

Yine, küçük kentte, hatta büyük kentte yaşayan zanaat sahibi, küçük işyeri sahibi onbin-
lerce insan işyerlerini kaybetmiş, zanaatine ve becerisine rağmen, vasıfsız işsizler gibi, işsiz, kızgın 
kalabalıkların yeni halkalarını oluşturmaktadır. 

Bu dalgalanmalar, kentlerin altyapı yükünü artırmış; dalga dalga büyüyen sorunlar yu
mağı, yeni altyapı sorunlarının doğmasına da neden olmuştur. Yol, su, sağlık eğitim gibi temel 
yetersizlikler, 2000'li yıllara girerken, ülkemiz insanının temel sorunları haline gelmiştir. Sanki 
yeni bir coğrafya ülke edinilmiş de onarılıp yeni bir ülke yapılıyormuşcasına her şeyin yeni baş
tan ele alınması gereken bir sorunlar dağıyla karşı karşıya kalınmıştır. Bu olumsuzlukları ço
ğaltmak çok kolaydır; daha onlarcasını sizler de sıralayabilirsiniz. 

tşte, bunca yakıcı sorunun temelinde, plansız sanayileşme, yanlış sanayi tercihleri ve yan
lış teşvik politikaları ile günübirlik düşünme alışkanlıkları bulunmaktadır. Bunları doğru sap
tamadan, önümüze sunulmuş bütçeyi de doğru değerlendirmek imkânımız olamaz; tek tek ağaç
ların arasında kalır, bir ucundan yanmakta olan ormanı göremeyiz... 

Türkiye gibi bir ülkenin, önce politikalarını gözden geçirmesi gerekmektedir, önce ciddî 
bir hedef koyması gerekmektedir kendisine. Yani, üçüncü dünya ülkesi sanayie mi diğer bir 
deyişle, pis sanayie mi yönelecek, yoksa yeni bir sanayileşme tercihi mi yapacak? Bu sanayileş
me, ağırlıklı olarak ne olmalıdır? Bunu nasıl belirleyecek? Hangi dünya pazarlarını amaçla
maktadır? O pazarların bugünkü ve gelecekteki muhtemel rakipleri kimlerdir; onların gücü 
ve geleceği nedir? Kendisinin hayatî ihtiyaçları nelerdir? Bunlar için seçenekler nedir? Ve, bü
tün bunlardan sonra neyi, kimi, nasıl destekleyecek ve teşvik edecektir? Sanayi uygulama ve 
büyümesini düşünürken, bu sorunların cevaplarını bulmak gerekir. 

1961 Anayasası ülkemize bir kurum kazandırdı: Devlet Planlama Teşkilatı. Bu kurumun, yıl
larca ciddî katkıları oldu ülkemize. Az önce sorduğum sorular ve daha niceleri irdelenir, sonra te
mel politikalar oluşturulur ve uygulama politikaları disipline edilirdi. Şimdi, bu teşkilat, neredeyse 
bir onay teşkilatı haline getirilmiştir. Her siyasî iktidar, kendi tercihini belirlemekte, kendi tercihini 
planlamakta ve sonra kurumun onayından geçirerek, sözde planlı politikalar uygulamaktadır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; temel tercihler ortaya konulmadan, bunlara bağlı po
litikalar oluşturulmadan, bir ülkenin sanayileşmesi mümkün değildir, tşte, bu politikasızlıklar 
ve tercihlerin kolayca değiştirilmesi sonucu, özellikle 12 Eylül darbesinden sonra "altta kala
nın canı çıksın" felsefesi ülkede egemen kılınmıştır. 

Bugün, artık, sanayileşmişliğimizle övünüyor "Türkiye, ihracatının şu kadarını sanayi ürünü 
olarak dış pazarlara satıyor" diyoruz. Sanayileşme, bir disiplin ve sürekli gelişme işidir. Yani, 
üretim ve ihracat, yağmurun yağmasına, toprağın çoraklaşmasına bağlı olmamalıdır. Eğer siz 
sanayileşmişseniz ve şu kadar pazarınız varsa, o pazar gelişir. Oysa, görülüyor ki, durum hiç 
de öyle değil; ihracat, bir iniyor, bir çıkıyor. Göstergelere bakmayınız; Türkiye'de ihracata bü
yük teşvikler getirdiğinizde, gerçek ihracatçıların dışında ortaya birçok hayalici çıkıveriyor ve 
bakıyorsunuz, kara para aklamak için, sanayi ihracatınız artıvermiş. Türkiye, bu bedeli, bütün 
insanlarıyla birlikte 100 trilyon liralara varan ölçülerde, çok ağır ödedi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepimiz, Anadolu'nun değişik yörelerinden geliyoruz. 
Şimdi birlikte düşünelim; bizim terzilerimiz vardı, küçük kent ve ilçelerimizde sobacılarımız 
vardı, ayakkabı üreten ustalarımız vardı ve daha pek çokları vardı yaşamımızda. Sanayileşme 
süreciyle bunlar ortadan kalktılar, daha hızlı üretime geçildi; hazır ayakkabı, hazır elbise, ha
zır soba alır olduk. Bu çarkın içinde başka şeyer de oldu. Peki, daha mı az elbiseye ihtiyacımız 
var, daha mı az soba gerekiyor, daha mı az ayakkabı giyiyoruz? Hayır. Bunca nüfus artışı kar
şısında, bu ihtiyaçlarımız, her geçen gün daha fazla artıyor. Peki, ihtiyaçlarımız bunca artar
ken, dünün bu zenaatkârları nerelerde şimdi? Ben söyleyeyim; bugün onlar işsiz; çoğunluğu, 
işsizler ordusunun bir parçası. Elbise, ayakkabı, soba üretimi, artık ustaların değil, büyük ser
mayenin işi, hem de, sobacı olmayan, terzi olmayan, kunduracı olmayan büyük sermaye sahi
binin işi, mesleği oluvermiş. Üstelik, pazarlık imkânımız ortadan kalkmış, büyük rekabetin, 
özel anlaşmaların içinde sıkışmış bir serbest piyasa düzensizliğine mahkûm edilmişiz. 

işte, sanayileşme politikası, bu değişmeleri önceden görür, sosyal sorunları saptar, hesap
lar. Devlet, hayata, sadece bir ticarethane anlayışıyla bakmaz; devlet, insan için vardır, insanın 
mutluluğu için vardır. Devlet, daha çok ayakkabı, daha çok pantolon üretmek için, kundura
cısını, terzisini aç koyacak planlardan, programlardan kaçınır. Sanayileşme, bir toplum için 
yaşamsal öneme sahiptir; ama, hep birlikte sanayileşmek gerekir. 

12 Eylül'den sonra toplumun gelir dağılımı bozuldu, ücretlilerin reel gelirleri yüzde 38 ge
riledi. Peki, esnaf ve sanatkârların millî gelirden aldıkları pay ne oldu? Görünen o ki, bu pay 
çok geriledi. Hemen her konuda temel ilke şudur : Bir ülke, bir konuda iddialıysa, topluma 
mal etmeden o iddiasını gerçekleştiremez. Bu, sosyal devlet olmanın temel ilkesidir; bu, insanı 
düşünmenin temel ilkesidir. 

Sanayileşen Türkiye'de, dünün terzileri, konfeksiyoncu olmalı; dünün kunduracıları, ayak
kabı fabrikalarının sahibi olabilmeli; dünün sobacıları bir araya gelerek, soba ve benzeri ürün
ler üreten fabrikaları işletebilmeli. Bugün için, sanayi ve ticaret alanında "ne olursa olsun, üretim 
artsın; kim olursa olsun, bu alanda kazansın" denmesi kabul edilemez. Büyük sermaye yerine, 
bu meslek grubu insanlarının özendirilmesi, desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekir. 

Sistemin ve düzenin nasıl adaletsiz işlediğini arz edip, bu konuyu bitirmek istiyorum. Bu
gün, bir terzi, kalfalıktan sonra ustalık belgesi almadan, bu belge derneğince kendisine veril
meden terzihane açamaz; ama, isteyen bir sermayedar, parayı basınca, istediği büyüklükte kon
feksiyon fabrikası da, mağazası da açabilir. 
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Şimdi, Sayın Bakana soruyorum : Bu tercihlerin, bu anlayışların sahibi olarak ve bir sos-
yaldemokrat olarak, bu sanayi politikalarıyla, ülkemizin gelişip büyüyeceğine inanıyor musunuz? 

Sosyal demokrasi, kendisi zaten bir uzlaşmadır. Yani, sosyal demokrasi, kitle çıkarlarını 
gözetir, sosyal devlet ilkesinden yola çıkar. En geniş kitleleri amaçlayarak proje üretir. Bunun 
içinde, yararlanacak olan işçi de vardır, işveren de. Sosyal demokraside, özel girişimciler de 
istedikleri kişisel projelerini yapıp uygulayabilirler. Ancak bir şartla; hiçbir özel girişim projesi 
en geniş kitle çıkarlarına aykırı olamaz, tşte görülüyor ki, sosyal demokrasi, zaten kendi uzlaş
masını yapmıştır. Ayrıca bir başka uzlaşmaya giremez. Sosyal demokrasilerle ancak başkaları 
uzlaşabilir. Eğer sosyal demokrasiyi, yeniden liberal ideolojilerle uzlaştırırsanız, orada sosyal 
demokrasi olmaz, onun adı, sadece, liberal uygulamalardır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayin milletvekilleri; Türkiye, sıkışıyor. Türkiye, bir yerlerinden kendine sığ
mıyor ve maalesef bu sıkıntı büyüyor, patlamaya doğru gidiyor. Artık, hemen her şeyde oldu
ğu gibi, sanayi politikalarının da önce toplum, önce geniş kitleler, önce insan anlayışıyla plan
lanması gerektiğini söylüyoruz, özendirmelerin, desteklerin, teşviklerin, tercihlerin, artık, hep 
büyük girişimciden değil, küçük girişimciden, küçük sanayiciden yana yapılmasını istiyor ve 
bu konuda, sorumlu Bakan başta olmak üzere yetkilileri uyarıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yılların tercihleri hep yanlış yapılmıştır. Hep, kitle ye
rine, bir küçük azınlık kullanmıştır. Teknoloji üretilmemiş, teknolojilerin ülkeye getirilmesi zo
runluluğu yaratılmıştır. Bunlar sadece bu İktidarın değil, geçmiş iktidarların da sorumluluğudur. 

Şimdi, iktidarın kendi temel tercihini yansıtan önemli bir kararına değinmek istiyorum : 
KOSGEB, Küçük ve Orta ölçekli Sanayii Geliştirme Başkanlığı. Amacı, beklentisi ne olursa 
olsun, bundan önceki iktidar bu projeyi oluşturmuş; ilan edilen amaç çok önemli. Küçük ve 
orta ölçekli sanayii geliştirmek. Yani, konuşmamın başından beri anlattığım çarpıklığın belki 
bir yerinden giderilmesini sağlamak için bir ciddî adım. KOSGEB, ülkemizin küçük ve orta 
ölçekli sanayicisini destekleyecek, planlar, programlar oluşturacak, projeler geliştirecek, teş
vikleri belirleyecek. Ne güzel bir amaç; ama, ne yazık ki, bu kuruluş, iki yıllık bir süreçten 
sonra geliştirilemiyor, dahası, gider kalemi oluşturur diye, bölgesinde ticaret odalarına devre
dilme kararı çıkıyor. Yani koca devlet, küçük sanayiciyi, orta ölçekli sanayiciyi kendisi teşvik 
edip yönlendireceğine, destekleyeceğine, ticaret odalarına terk ediyor. Bu örnek, İktidarın, sa
nayi ve ticarete, daha doğrusu, küçük ve orta ölçekli sanayiciye bakışını, niyetini açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Birtakım eller, bu projenin ileride gelişmesinden korkmuşlardır. Küçük ve orta ölçekli sa
nayi gelişirse diye korkmuşlardır. Türkiye, bazılarının korkusuyla sanayide büyük kayıplar ya
şadı. 20 yıl önce bile, Eskişehir, Kocaeli, Bursa, Gaziantep, Samsun, hatta tarım alanında Konya 
bile, ülke sanayiini oluşturabilecek bir tür sanayiin temel ve yerli adımlarını başlatacak düzeye 
gelmişti. Ama, 1971 askerî harekâtından sonra, bu kentler, bilinçli baskılar ve politikalar so
nucu ihmal edildiler. Bu yetmedi, 12 Eylül 1980 Harekatından sonra ikinci ağır darbeyi yediler. 
Bütün bu illerde, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayi ve sanayici öyle bir hale gelmişlerdi 
ki, kendi aralarında küçük bir organizasyonla, çok önemli alanlarda, özgün Türk sanayiinin 
kalıcı temellerini atmışlardı. İşte, bazı ellerce, bu duruma son vermek için büyük ve orta ölçek
li sanayi sıkıştırıldı ve çökertildi. Karşılığında ne oldu? Bu insanların çoğu ya yedek parçacı 
oldu ya da kendi yaşam alanlarını terk etti. Bütün bu sorunlara ve acı olaylara rağmen, hâlâ 
canlı, istekli, becerikli küçük sanayicilerin, orta ölçekli girişimcilerin, varlığını, çok zor koşul
larda devam ettirdiklerini görüyoruz. Acaba "bu girişimcilerin büyümesi sorun olacak" diye 
mi KOSGEB projeleri çalıştırılmıyor? 
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Sayın Bakanım, küçük sanayici, orta ölçekli sanayici, işsizlik, kalkınma, gelişme sorunla
rının aşılması için, sizden, KOSGEB'e katkı bekliyor. 

Yine, temel tercihlerin doğru konulmaması neticesi kapımıza dayanan büyük bir sorunla 
karşı karşıyayız; Gümrük birliğine giriyoruz. 1995'te ne olacak? Bırakınız küçük sanayiciyi, 
orta ölçekli sanayici, büyük sanayici ne yapacak? Tabiî, daha da önemlisi, rekabet edemeye
cek, kapanacak, işyerlerinden atılan onca insan işsiz kalacak. Onca yıllık destekleme, gümrük 
duvarlarıyla korumalar, teşvikler, ve vergi muafiyetleriyle, görülüyor ki, geldikleri yer korku 
dağlarıdır... 

Bizim, 60 yıldır bütçemizden, aşımızdan, sağlığımızdan, okulumuzdan, yolumuzdan, da
ha da önemlisi, çoluk çocuğumuzdan esirgeyip, fiyatlarla desteklediğimiz sanayicimiz, hâlâ rüş
tünü ispat edecek noktaya gelememiş, 

Şimdi, Sayın Bakan şöyle diyebilir "Bu kararlar bizim işimiz değildir, Dış Ticaret Müste-
şarlığınındır ve o kuruluş da Başbakanlığa bağlıdır, bizim Bakanlığımızla bir ilgisi yoktur" 
Hayır Sayın Bakan, sizinle doğrudan ilgisi vardır; çünkü, ne olacağını önceden tahmin etme, 
ona göre değişim, hazırlanma, özendirme, tedbir alma, hedef koyma gibi yaşamsal politikalar 
sizin Bakanlığınızı ilgilendirmektedir. Bütün bunlar, bu tercihlerin yapıldığı, imzaların konul
duğu zamanda başlar. Sanayi ye Ticaret Bakanlığı bu konuda ne gibi önlemler öneriyor, bu 
konuda neler tavsiye ediyor? Bütçede bu politikalara dair bir uygulama var mıdır? 

Diyorlar ki "Şunları şunları Hükümet derhal özelleştirsin" Korkarım, KİT'lerin özelleş
tirilmesinden önce, Türkiye'nin özel sektörü, yabancı sektör tarafından özelleştirilmiş olacaktır. 

Şimdi, vazgeçecek miyiz gümrük birliğine girmekten? Avrupa Topluluğunun neredeyse ilk 
şartı haline gelmiş, imzaları atılmış bir sözleşmeyi ne yapacağız? Bütün bu sorunlar, yaşamsal 
biçimde önümüze gelmiş, dayatmıştır ve bütün bu olumsuzluklar, yıllar yılı olduğu gibi, bu 
İktidarın da görmezden geldiği bir konu gibi durmaktadır sayın üyeler. 

BAŞKAN — Sayın Altun, 5 dakikanız var efendim. 
FAİK ALTUN (Devamla) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FAİK ALTUN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine, bu anlattıklarımın 

çarpık bir ürünü olan organize sanayi bölgelerine değinmek istiyorum. 
Bu bölgeler gelişigüzellikten kurtarılamamakta, organize olamaz hale getirilmekte ve gi

derek sanayi çarşıları niteliğine bürünmektedir. Bu alanlarda, gerek yatırımlarda gerekse orga
nize olan sanayi dallarında, çevreyi dikkate alan, kirletmeyen teknolojilerin uygulanması zo-
runluğuna dikkat edilmemektedir. Bu alandaki toplam bütçe talebinin yüzde 50'sinin kesinti
ye uğraması, Hükümetin, çok somut olarak organize sanayi bölgelerine bakışını sergilemektedir. 

Türkiye'de özellikle küçük ve orta ölçekli sanayiin hızlandırılması amacının kesintiye uğ
ratılmasının mantığı yoktur. Türkiye, hemen, olabildiğince sanayileşmek ve bunu hata yapma
dan hızlandırmak zorundadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye tümden sanayi politikalarını gözden geçirmek 
ve artık, temel sanayii, montaj sanayii, lisans sanayii yerine, kendi küçük ve orta sanayiini des
tekleyici, geliştirici, özendirici, yaratılan değeri toplumuna yaygınlaşana bir politikayı tartış
mak ve planlamak zorundadır; yoksa, büyük kent varoşlarında olduğu gibi, gecekondu bir sa
nayi ile dünyada hiçbir yere varamaz. 
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önemli konulardan biri de patent enstitüsüdür. Bu çok gecikilen girişimi, KOSGEB gibi 
unutulmamak ve ihmal edilmemek kaydıyla doğru ve yerinde buluyoruz. Bugün, bir patent 
alma, teknoloji oluşturma, teknoloji geliştirme için, bu girişimin, Avrupa ve Dünya Patent Söz
leşmesi gereklerine yasal olarak getirilmesini istiyoruz. Kendi teknolojisini üretmeyen, kendi 
sanayiini de bağımlılıktan kurtaramaz. Yine, yabancı sermaye ortaklıklarında, lisanslarda olum
suz olayları yaşamamak için, mutlaka teknoloji getirmeyi veya belli hayatî kısımların teknolo
jilerinin getirilmesini, izin ve teşviklerde koşul haline getirilmesini tavsiye ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri geçtiği
miz yıldan bu yana, içler acısı durumlarını sürdürmektedir. Yıllar yılı oluşmuş borçların altın
da sürünmektedirler. Bu birliklerde iyileştirici ciddi adımlar yoktur. Üreticinin kendi değer ve 
birikimleri, atama yollu iradelerle gasp edilmiştir. Buralarda, demokratik olarak irade göster
me imkânları hemen hemen yoktur. Kimi yerlerde insanlara dilekçeler verdiriliyor; ancak, di
lekçe vermeyenler incelendiğinde, başka baskıların olduğu ve emekli olmaya mecbur bırakıldı
ğı gerçeğiyle de karşılaşıyoruz. 

Sayın Bakan, bırakınız bu uygulamaları... Türkiye, 12 yıldır, bu yöntemlerle birçok insa
nın ocağını kararttı. Bu, sizin harcınız olmamalı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; birlikler, hâlâ, katma değerli mal üretimi için gereken 
sürece sokulmuyor. Geçen yıl, fındıktaki, zeytinyağındaki duruma değinmiş ve önerilerde bu
lunmuştum; ama, her iki konuda da en ufak bir gelişme sağlanmamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, gelişigüzel özelleştirmeyi savunanlara şu örne
ği vermek istiyorum : Amerika Birleşik Devletlerinde, bugün, fındık... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Evet, son cümlenizi alalım efendim. 
FAlK ALTUN (Devamla) — ... üretmek için, ilgi duyan üreticiler eğitimden geçiriliyor 

ve sonra, her türlü ortam ve araç kendilerine devlet tarafından, karşılıksız sağlanıyor. Bu uygu
lama, özendiğimiz dünyanın en kapitalist ve en liberal ekonomisinde olmaktadır. Üstelik, bir 
sanayi ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri, böyle bir uygulamayı fındık konusunda yap
maktadır. Çünkü, fındığın ne olduğunu anlamıştır ve dünyaya binbir çeşit fındık mamulü sun
mak üzere önümüzdeki 10 yıla hazırlanmaktadır. Biz ise hâlâ, dünya nüfusunun yarısının fın
dığı tanımadığı, yani ciddi satış potansiyelleri olduğu halde, Avrupa kotalarına mahkûm bek
lemekteyiz. 

Türkiye'de, bugün, fındık, ortalama 5 milyon insanın geçim kapısıdır. Artık, bu yılki uya
rımızı dikkate alınız lütfen. 

Zeytin ve zeytinyağı aynı durumdadır. ABD'de, ilaç niyetine, 250 gramlık şişeler, eczane
lerde 6-7 dolarlardan satılmaktadır; ama, ABD, kotalar koyarak piyasasını açmamaktadır. Yi
ne, dünyanın diğer ülkelerinin çoğu, zeytinyağını tanımamaktadır. 

BAŞKAN—Sayın Altun, toparlayın efendim. 
FAlK ALTUN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Gerek zeytinyağı, gerekse fındık, kalp damar hastalıklarının azalmasında, toplumun bes

lenmesinde ve en önemlisi, E vitamini yoğunluğuyla kanseri önlemede en iyi iki temel unsur
dur. Tabiî, iç piyasada tüketme alışkanlığı yaratmak da Bakanlığın ve ilgili birliklerin hedefleri 
arasında olmalıdır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz sıkışıyor. Yaşamada, beslenmede, üretmede, 
her geçen gün biraz daha büyüyen bir ateş bizi sarıyor. Nüfus artışı, işsizlik ve diğer temel so
runlar büyürken, yabancı dünyalar, hayatımızı, bizim içimizde belirleme amacıyla gümrükleri 
aşarak geliyorlar. Yarın, bugünlerden daha sıcak ve daha ateşli olacaktır. 

O nedenle, kalem kalem hazırlanmış, geçmiş yılların anlayışlarını yansıtan politika ve büt
çelerle soruna yaklaşılamaz. Türkiye'nin yeniden planlanmış ticaret ve sanayi politikalarına 
ihtiyacı vardır. Sağlıklı politikalarla, kabına sığmayan, dinamik, gelişen, bölgesini aşan bir Türk
iye yaratmak da zor olmayacaktır. Gelecekte, kısa süre içinde, bu umut verici politikaları tartı
şır olmayı diliyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin, ulusumuza ve ül
kemize yeni ufuklar açmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, zatı âlinize de teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altun. 
Konuşma sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, önce, Sayın Mehmet Cebi, sonra Sayın 

Halil ibrahim Artvinli'dedir 
Buyurun Sayın Cebi. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET ÇEBt (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi sevgiyle, saygıyla, Doğru Yol Partisi Grubu adına selamlıyorum. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bugün görüşülmekte olan bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi 

Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Hükümet Programında ifade edildiği gibi, 1980'li yıllarda, Türkiye'de sanayileşme strate

jisinden vazgeçilerek, sanayi politikaları, ekonominin ana ekseni olmaktan çıkarılmıştır. 
Türkiye'nin ekonomik gelişmesinde esas olan, üretim, imalat yoluyla bazı yeni mallara 

sahip olmak ve bunları ihraç edebilmek değil, dünya pazarlarında sürekli yer tutabilmektir. 
Bu görüşe karşı çıkmak, dünyada, bugün, sanayileşme stratejisine verilen anlam ve çağın geri
sinde kalmak gibi bir konu olurdu. 1990'lı yılların başında gelinen ortam, Türk ekonomisine 
yeni bir yön kazandıracak, yeni bir bakış verecek bir atılımı sağlayacak ve sanayileşme strateji
sini gerçekleştirmek olacaktır. 

Ülkemizi, 2000'li yıllara, sadece yeni bir sanayileşme stratejisinin taşıyabileceğine inanı
yoruz. Ekonomideki büyüme temposunun, 1988 yılından itibaren ciddi şekilde yavaşladığını 
görüyoruz, özellikle sanayideki büyüme hızı 1988 ve 1989 yıllarında, önceki yıllarda ulaşılan 
yüzde 9'lar seviyesinden yüzde 3'Iere düşmüştür. Yatırımlar açısından da aynı olumsuz durum 
söz konusudur. 1988, 1989 ve 1991 yıllarında toplam yatırımlar reel olarak gerilemiştir. Buna 
mukabil, sanayideki büyüme hızı, 1991'de yüzde 2,7 iken, 1992'de 5,8'e yükselmiştir. İçinde 
bulunduğumuz yıl içinde bu rakamın yükseleceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

tmalat sanayiinde kapasite kullanımı, ortalama, 1991'de yüzde 71,6, 1992'de yüzde 78 iken, 
bu yılın ilk 6 ayında yüzde 79,6'ya ulaşmıştır. Yatırımı teşvik belgelerinin sektörel olarak dağı
lımına baktığımızda, imalat sanayiinin payı 1991'de yüzde 62,6 iken, 1992'de 66,5'e yükselmiştir. 

thracatta ise, sanayi ürünlerinin payı 1992 Ağustosunda yüzde 78,4 iken, bu yılın Ağustos 
ayında yüzde 85,8'e yükselmiştir. Burada, kısaca, temel ürünlerdeki, 1991 ile 1993 yılları ara
sındaki artışlara baktığımızda, sanayideki gelişmelerimizi kısmen de olsa görmek mümkün
dür. Örnek verecek olursak : Sıvı çelik, ton başına, 1991'de 9 335 iken 1992'de 10 343; 1993'ün 
son 9 ayında 8 486'ya ulaşmıştır. Bunu diğer temel mamullerde de izleyip, gözlediğimizde, nis
petler yüzde 10, yüzde 20 civarında yükselerek seyretmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; konuşmamızın bu bölümünde, organize sanayi bölgeleriyle 
ilgili çalışmalar hakkında bilgileri arz etmek istiyorum. Herkesin bildiği gibi, ilk uygulaması 
1962 yılında başlayan ve ülkemiz sanayileşmesine büyük katkı sağlayan organize sânayi bölge
lerinin yapımına, gittikçe daha çok önem verilmekte olup, aşırı kirlilik yaratan deri sanayicile
ri için de ihdas edilen organize sanayi bölgeleri kurulmaktadır. Ancak, söz konusu bölgelerin 
kurulmasına ilişkin, bugüne kadar herhangi bir kanun çıkarılmamış olması dolayısıyla, uygu
lamada birçok aksaklıklarla karşılaşılmaktadır. 

Bu bölgelerin yürütücü kuruluşu olan müteşebbis teşekküllerin tüzelkişiliği olmadığından, 
tatbikatta, vergi, resim, harç istisnalarından faydalanılamadığı gibi, yetki ve sorumluluklar yö
nünde de bazı mahzurlar ortaya çıkmaktadır. Tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve 
müteşebbis teşekküllere hükmi şahsiyet kazandırmak amacıyla hazırlanan organize sanayi böl
geleri kanun tasarısı Başbakanlığa gönderilmiştir. Bu kanun tasarısında, organize sanayi böl
gelerinin kuruluşu, işletilmesi, denetimi, arazi tahsisi ve satışlarıyla, istisna ve muaflıklar bir 
esasa bağlanmaktadır. 1962 yılından 1992 yılı sonuna kadar, yaklaşık 6 210 hektar büyüklü
ğünde, 24 adet organize sanayi bölgesi, arıtma tesisleri hariç, hizmete sunulmuştur. Ancak, 
finansman temin edilememesi nedeniyle, bunlardan ancak 3 adedinin arıtma tesisleri tamam
lanmış, 1 adedinin arıtma tesisleri inşaatı devam etmektedir. 

1993 yılı yatırım programında, 7 683 hektar büyüklüğünde, 39 adet, devam eden ve 39 
adet etüt ve proje durumunda olmak üzere, toplam 78 adet organize sanayi bölgesi projesi yer 
almaktadır. Söz konusu projelerin, proje tutarı 1993 fiyatlarıyla 3 trilyon lira olup, bu projeler 
için 31.10.1993 tarihi itibariyle 1 trilyon 800 milyar lira harcanmış bulunmaktadır. Bu mebla
ğın 244 milyarı, 1993 yılında sarf edilmiştir. 

1993 yılında, toplam 1 005 hektarlık, Afyon, Burdur, Konya-II ve Uşak organize sanayi 
bölgeleri, Bakanlığımız kredi desteğiyle; 200 hektarlık Manisa İkinci Organize Sanayi Bölgesi, 
müteşebbis teşekkül imkânlarıyla tamamlanarak hizmete açılmıştır. 

1993 yılı programında yer alan 78 adet projeden 6 adedi, deri konusunda ihtisas organize 
sanayi bölgesidir. Bunlardan Istanbul-lUzla ve İzmir-Menemen organize deri sanayii bölgeleri
nin altyapı ve arıtma tesisleri tamamlanmıştır. Kazlıçeşme'den Tiızla'ya taşınacak olan 212 adet 
fabrikadan 100 adedinin taşınma işlemleri tamamlanmıştır. 

Biten 24 organize sanayi bölgesi ile 1993 yılı yatırım programında yer alan ve imar planla
rı yapılmış olan organize sanayi bölgelerinde, üretime geçen 1 502, inşa halinde olan 1 124, 
proje safhasında olan ise 1 660 fabrika olup, toplam 4 286 fabrikanın kuruluşu inşallah en 
kısa zamanda gerçekleşecektir. 

Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonundan, yatırım programlarında yer alan 26 adet or
ganize sanayi bölgesi projesi için 137 milyon dolar kredi temin edilmiş ve kullandırılmıştır. İs
tanbul Organize Deri Sanayii Bölgesinin arıtma tesisleri için, Fransız Hükümet kredisinden 
tahsis edilen 9 milyon dolarla birlikte, toplam dış kredi miktarı 146,5 milyon dolara ulaşmıştır. 

Ayrıca, 1993 yılında, organize sanayi bölgelerinde yapılacak teşvik belgesiz yatırımların 
işletme ve donanım kredisi ihtiyacı ile bu bölgelerdeki tamamlanmamış yatırımların tamamla
ma kredi ihtiyacı ve İzmir'de mevcut deri işletme tesislerinin Menemen Organize Deri Sanayii 
Bölgesine taşınmaları için gerekli kredi ihtiyaçları için, kısa vadeli ve düşük faizli kredi imkân
ları sağlanmıştır. 
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1994 yılı yatırım programı tekliflerinde yer alan organize sanayi bölgeleri projelerinden 
75 adedi, önceki yıllarda programa alınan ve devam eden projeler olup; bunlardan 34 adedinin 
inşaatı devam etmektedir, 33 adedi etüt ve proje, 8 adedi de kamulaştırma sahasında bulun
maktadır. Söz konusu 75 parselin proje tutarı 4 trilyon 450 milyar Türk Lirası olup, projelere 
bugüne kadar 900 milyar Türk Lirası harcanmış bulunmaktadır. Ayrıca, 51 adet organize sa
nayi bölgesi projesi, yani proje olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın bu bölümünde de, sınaî mülkiyet siste
mimiz ve yeni patent kanunu tasarısı hakkında bilgiler arz etmek istiyorum. 

Ülkemizde sınaî mülkiyet sistemi, 28 Mart 1979 tarihli İhtira Beratı Kanunuyla patentle
rin korunması, 3 Mart 1965 tarihli ve 551 sayılı Markalar Kanunuyla da markaların korunması 
ile yürütülmektedir. Bu kadar eski tarihli bu kanunların günün koşullarına ayak uyduramaya-
cağı aşikârdır, tşte bu eksikliği kapatmak için yeni patent kanunu tasarısı hazırlanmıştır. Bu 
tasarı halen Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemindedir. 

Bu tasarının hazırlanmasında; bir tarafta Türkiye'nin gerçekleri ve talepleri dikkate alın
mış; diğer taraftan, Türk patent sisteminin, başka ülkelerin ve Avrupa Topluluğunun modern 
patent sistemleriyle harmonizasyonuna özen gösterilmiştir. Böylece, sadece Avrupa Patent Söz
leşmesiyle getirilen çözümleri değil; aynı zamanda, Patent İşbirliği Antlaşması, Almanya, Ja
ponya, İsviçre, Fransa, Belçika ve İspanya patent sistemleriyle ortaya konulan yenilikleri kap
sayan modern bir patent kanunu ortaya çıkarılmıştır. 

Türkiye'nin, Patent İşbirliği Antlaşmasına katılımı için gerekli kanun tasarısı halen Türk
iye Büyük Millet Meclisinin gündemindedir. Böylece, Patent İşbirliği Antlaşmasına üye ülkele
rin vatandaşlarının Türkiye'ye ya da Türk vatandaşlarının, üye ülkelerin herhangi birine pa
tent başvuruları daha kolay ve daha ucuz hale getirilecektir. 

Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği ve ABD ile ilişkilerde, sınaî mülkiyet hakları konusun
da beklenen; Türkiye'nin, sınaî mülkiyet haklarının tümünü etkin biçimde koruyacak uluslar
arası standartlarda özel yasaları yürürlüğe koyması ve bu konudaki tüm uluslararası anlaşma
lara katılmasıdır. 

Türkiye, bu beklentileri gerçekleştirmeyi, gümrük birliği ve uluslararası ilişkilerin gerek
tirdiği birer zorunluluk olarak değil, kendi sanayii ile ulusal ve uluslararası ticaretine sağlaya
cağı çok olumlu katkılar nedeniyle hedeflemiştir. Uluslararası ilişkiler bakımından beklenen
ler ile Türkiye'nin gerçekleştirmeyi hedeflediği hususların nitelikleri bir farklılık göstermez
ken, bunların gerçekleşmesinin zamanlamasında önemli görüş ayrılığı vardır. Türkiye bu he
deflere, altyapısını en iyi şekilde kurarak adım adım ulaşmayı hedeflerken; kendisinden bekle
nen, mümkün olan en kısa zamanda bunları tamamlamasıdır. 

Son birbuçuk yılda Türkiye'de; patentler, faydalı modeller, sınaî tasarımlar, ticarî marka
lar, hizmet markaları ve coğrafi işaretlerin korunmasını kapsayan sınaî mülkiyet sistemini ge
liştirme yolunda çok ciddî çalışmalar yürütülmüştür; bundan sonra da bu çalışmaları daha 
etkin bir şekilde yürütmeye kararlı olduğumuzu bir kere daha belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, güncel olan KOSGEB ile ilgili görüşlerimizi de açık
lamak istiyorum. KOSGEB'in çok önemli olan projelerinden bazılarına çok kısa değinerek ko
nuşmama son vermek istiyorum. 

Bilindiği üzere, KOSGEB, 3624 sayılı Yasa ile, küçük ve orta ölçekli Sanayicilerimize, es
naf ve sanatkârlarımıza, girişimcilerimize hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Çok önemli 
projelerinden bazıları şunlardır : 
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1. Doğu Karadeniz Bölgesi Silah Üretimi Projesi : , 
Bu silahlar artık güncel hale gelmiş, tamamlanmış ve satışa sunulmak üzere hazırlanmış

tır. Bu bölgemizde hızlı nüfus erozyonunun durdurularak bölge halkının kendi mahallinde iş 
ve gelir sahibi olmalarının sağlanmasını, yeni iş imkânları ile istihdamın geliştirilmesini ve bir 
sanayi altyapısının gerçekleştirilmesini amaçlayan bu projeyle, yurdumuzda, hassas mekanik 
parçaların üretiminde, kalite ve üretim kapasitesi açısından sağlam ve güvenilir bir sistem tesis 
edilmiş olacaktır. 

2. Denizli tli Buldan ve Babadağ İlçelerinde Tekstil tşkolundaki Kos İşletmelerinin Re
habilitasyonu Projesi : 

Kırsal sanayi geliştirme ve bölgesel uygulama modeli içinde gelişmekte olan bölgelerimiz
de, istihdam yaratmaya yönelik olarak, mevcut işgücü potansiyelinin değerlendirilmesi ama
cıyla, Denizli ve çevresinde ekonomik aktivitelerin artırılması ve çoğunluğu aile işletmelerinin 
oluşturduğu sanayi kesiminde, eski teknolojilere dayalı tezgâhların yenilenerek, pazar rekabet 
gücünün yükseltilmesi doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili, ileride bu yörenin 
karşılaşabileceği sorunlara tedbir getirilmesi planlanmıştır. Makine Kimya Endüstrisi ile işbir
liği dahilinde gerçekleştirilmesi düşünülen bu proje ile, yeni teknolojiye dayalı tezgâhların sa
nayie kazandırılmasının ve potansiyelin değerlendirilmesinin mümkün olabileceğine inan
maktayız. 

3. Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri Bilgi İletişim Ağı Projesi : 
KOSGEB'in "bilgi iletişim merkezleri master plan projesi" çerçevesinde gündeme alınan 

bu projenin amacı, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknoloji Ve iş idaresi alanların
da da ihtiyaç duydukları bilgileri, dünya bilgi bankaları iletişim ağı ile hızlı ve zamanında te
min etmeleri, bunun için gerekli donanım ve uygulama yazılımlarının tesis edilmesidir. Buna 
son derece gayret gösterildiğine bir kere daha işaret etmek isterim. 

4. ISO 9000 Standartlarına Göre Kalite Güvenilirliğinin Tesisi Projesi : 
Üretim mekanizmalarında, uluslararası platformlarda kalite sisteminin ISO 9000 standart

larına uygun bir şekilde sağlanabilmesini teminen geliştirilecek olan bu projeyle, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin, belirlenmiş paket eğitim ve uygulama programlarıyla sanayie entegrasyo
nu ve kalite standartlarının bu çerçeve içinde yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 

5. Doğu ve Orta Anadolu Bölgesi Yatırım Alanlarında Müteşebbisliğin Geliştirilmesi Pro
jesi : 

Ülkemizde, özellikle bazı bölgelerimizde var olan kaynakların yerinde değerlendirilmesi 
ve sanayi ve ekonomimize kazandırılması amacıyla, o bölgedeki müteşebbisliğin geliştirilerek, 
uygun üretim alanlarına kanalize edilmesi amacıyla gerçekleştirilecek bu projeyle, yöre halkı
nın refaha kavuşturulması, kendi kaynaklarını daha verimli kullanması imkânı yaratılmış ola
cak, halıcılık, yazmacılık oymacılık ve benzeri konularda yöreyi temsil eden ekonomik faali
yetler canlandırılmış olacaktır. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekili arkadaşlarım; son olarak bir hususu belirtmek istiyo
rum. Ülkemizin kalkınmaya yüz tuttuğu ve bütün insan gücümüzün harekete geçirildiği, 2000'li 
yıllara doğru yürüdüğümüz bu sırada, çok önemli bir konu da yine Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğımızın bünyesinde ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde bugün, küçük ve orta ölçekli işletmelerde 
4 milyona yakın küçük sanatkâr ve iş erbabının bulunduğu bir gerçektir. 4 milyon insanın bu
lunduğu işkolunda, mutlaka bir bakanlığın olmasının fevkalade önemli olduğu kanaatindeyim. 
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En kısa zamanda, küçük ve orta ölçekli işletmeler bakanlığının, bir kanunla kurulması gerek
tiği hususunu, Yüce Meclisin bu toplantısında bilgilerinize sunmak istiyorum. Grubumuz, önü
müzdeki günlerde bu hususla ilgili kamuoyu araştırması yaptıracaktır. Eğer, Grubumuzun yap
tırdığı bu kamuoyu araştırmasında ihtiyaç duyulduğu belirlenirse -ki, ben inanıyorum, bir ba
kanlığa ihtiyaç vardır- bir bakanlık kurulmalıdır. Bugün, denizcilik bakanlığı kurulmuştur, ay
rı bir sektördür; küçük ve orta ölçekli işletmeler de aynbir sektördür. Bu sektörle ilgili bir 
bakanlığın kurulması hususunu, yeni yürümeye başlayan sanayimizin önderliğini çok ciddî bir 
şekilde ele alacak bu kuruluşun teminini, gelecek günlerde Yüce Meclisin tasviplerine arz 
edeceğiz. -

Beni dinlediğiniz için, Sayın Başkanlık Divanına, sayın Bakanımıza, değerli milletvekili 
arkadaşlarımıza ve misafirlerimize saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. (DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebi. 
Sayın Artvinli?.. Yok. 
Şahısları adına söz isteyen Sayın Osman Sevimli?.. Yok. 
Hükümet adına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse, buyurun. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları adına konuşan arkadaşarımıza te

şekkür ediyorum. Hepsinin yapıcı önerilerinin, önümüzdeki 1994 yılında ciddiyetle değerlen
dirileceğini ifade etmek istiyorum. 

Sanayi Bakanlığının, aslında iki yıllık uygulamasında yapılan şeyleri, iktidarı oluşturan 
partilerin grubuna mensup arkadaşlarımız biraz özetlediler. Ben sadece birkaç ana noktaya 
değinip, konuşmamı kısaca bitirmek istiyorum. 

Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, 1980'den bu tarafa, en fazla alımları yaparak, en er
ken ödemeleri gerçekleştirmiştir. 1993 yılı mahsullerine rakamsal olarak şöyle bir bakacak olur
sak; birliklerimiz bu yıl içinde, bugüne kadar, 5 trilyon 600 milyar liralık mal almış ve bunun 
5 trilyon 148 milyar lirası ödenmiştir, ödemelerimiz, bir hafta veya maksimum 15 günü aşma
yan sürelerde ve peşin olarak yapılmaktadır. Bundan dolayı, birliklerin alım politikası, Bakan
lığın, kamuoyuna "iyi" olarak sunacağı çalışmaların başında gelmektedir. 

Bu yıl ilk defa, pamukta bir prim sistemi getirdik. Pamuktaki bu prim sistemi de gayet 
düzgün olarak uygulanmaktadır. Anavatan Partisi sözcüsü arkadaşımızın verdiği rakamlarda 
birtakım yanlışlıklar vardır, onu da burada ifade etmek istiyorum. Pamukta prim sisteminde, 
bugüne kadar 430 bin ton kütlü pamuk mubayaa edilmiştir. Halbuki, geçen yıl birliklerin aldı
ğı pamuk miktarı 730 bin tondu. Yani, yaklaşık 300 bin ton daha az pamuk geldi. Pamukta 
prim sisteminin uygulanmasının ana nedeni, sanayiciye dünya fiyatlarıyla hammadde girdisini 
sağlamaktır, esas gayesi budur; çiftçi için fazla bir kayıp yoktur. Çiftçinin aldığı, yine enflas
yonun üstündeki bir paradır. Sistemde değişiklik vardır. Sanayiciye istenen bu destek de, pa
mukta, sağlanmıştır, önümüzdeki sene birliklerin alacakları diğer mallarda da bu prim siste
mini uygulayacağımızı ifade etmek istiyorum. 

Sanayileşmeyle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Sanayi İstişare Konseyini önümüzde
ki ocak ayında veya en geç mart ayında toplayacağız. Bu istişare konseyinde, Türkiye'nin nasıl 
bir sanayileşme yapısına ihtiyaç duyduğu, 2000'li yıllarda nasıl bir sanayileşmenin gerekli olduğu, 
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teşvik politikalarının nasıl olması gerektiği gibi konuları tartışacağız. Bu tartışma, 40-50 kişi
lik bir üst düzey grup arasında olacak, bir şûra şeklinde değil de -gerekirse iki günlük- bir top
lantı şeklinde olacak. Sayın Bayrak'ın davet edilmesini istediği MÜSİAD'ı da bu toplantıya 
davet edeceğiz. 

KOSGEB'in çalışmalarından da biraz bahsetmek istiyorum. Karadeniz silah projesini, yi
ne, KOSGEB ve Makine Kimya işbirliğiyle başarıyla uygulamaktayız. Yine, 1994 senesinde, 
Karadeniz'de, 30 bin silahı üretir duruma geleceğimizi sanıyorum. Bu yıl deneme üretimlerine 
başladık. Eskiden, Karadeniz'de, illegal yollarla silah üreten insanlarımız, silahlarını artık seri 
bir şekilde üretecekler ve böylece Makine Kimya-KOSGEB işbirliğiyle, yine, bu bölgenin in
sanlarına da yardımcı olacağız. 

Tekstil makineleri projemiz, yine, Makine Kimya ve küçük sanatkârların işbirliğiyle, 1994 
yılında süratle devam edecektir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak, KİT'leri, 1993 yılında verimli bir şekilde çalıştırdık. 
Yine konuşmacı arkadaşlarımız bahsettiler, hepsi işletme kârına geçtiler. Bunların üç tanesi 
de dönem kârına geçti. İçinde vergi rekortmeni olanlar var. Yıllardır zarar edip, iki yıldır Ku
rumlar Vergisi ödeyen KİT'lerimiz var. Bunların hepsinde de personelin azaldığını ifade etmek 
istiyorum. Haksız olarak, zaman zaman siyasî kadrolaşma yapıldığı ve partizanların doldurul
duğu söylenir; bunların da gerçekle ilgisi yoktur. KİT'lerimizde, ortalama yüzde 10 dolayında 
bir personel azalmamız da olmuştur. 

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri yapımına, yine 1994 yılında, 1992 ve 
1993 yılında olduğu gibi, süratle devam edeceğiz. Yıllardır çözülemeyen bir problem olan İki
telli Organize Sanayi Bölgesinin sorununu da, 1993 yılında getirdiğimiz bir sistemle çözüyo
ruz. 1994 yılında, İkitelli Organize Sanyai Bölgesinin tüm altyapısının bitirilmesi çalışmaları
na başlayacağız. İki yıllık bir aşamada bunu tamamlamayı düşünüyoruz. 1994 bütçesinde İki
telli için 250 milyar lira ayırdığımızı da ifade etmek istiyorum. 

Fiskobirlik'e 5 bin lira fiyat verdik. Bununla ilgili olarak Sayın Zaimoğlu'nun değindiği 
konu vardı. Fiskobirlik bu sene çok az ürün aldı, 2 bin. ton dolayında fındık aldı ve fındık 
ürününün bu sene az olması nedeniyle, daha önceden fındığını Fiskobirlik'e teslim eden üreti
cilerin hakları zayi olmasın diye," bu üreticilere 5 bin liralık fark verdik. Bunun siyasî mülaha
zalarla verildiği iddiası doğru değildir. Bu fark da kooperatifçiliğin bir gereği olarak verilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamı burada bitirmek istiyorum. 
Bütçemiz üzerinde konuşan milletvekillerine teşekkür ediyor, Yüce Meclise saygılar sunu

yorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Bütçenin aleyhinde, Sayın Ahmet Feyzi tnceöz?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Soru sormak isteyen arkadaşımız var mı? Yok. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerini okutuyorum :• 
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7. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 78 772 000 000 

1 169 494 000 000 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Sanayi Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu program kodunda, bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Erdal İnönü ihsan Saraçlar Nihat Matkap 
tzmir Samsun Hatay 

z 
w 
2 

w 

V* 

Ender Karagül Azimet Köylüoğlu 
Uşak 

Kuruluş : Sanayi 

Program 

111 
111 
111 
111 

900 
900 

Sivas 

ve Ticaret Bakanlığı 

Alt Ödenek 
Program Türü 

01 1 
01 1 
01 1 
01 1 

03 3 
03 3 

Faaliyet 
Proje 

002 
002 
002 
002 

381 
381 

ismail Köse 
Erzurum 

Harcama 
Kalemi 

100 
200 
300 
400 

100 
900 

Önerilen 
Miktar 

7 000 000 000 
694 000 000 

1 700 000 000 
1 500 000 000 

7 000 000 000 
3 894 000 000 

Gerekçe : 
Türk Patent Enstitüsünün kurulmasına ilişkin 518 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1994 malî yılı 
bütçe tasarısında bu amaç için yer alan ödeneğin 10 894 000 000 Lirasının, Sınaî Mülkiyet Dai
resi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere açılacak bir tertibe aktarılması öngörülmektedir. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 900 program kodunda da, verilen bir önergeyle belli 
bir miktar düşülmek istenmektedir. Bu düşülmek istenilen miktar bu bölümde kabul edilirse, 
arkasından 111 program kodunu oylayacağım. O nedenle, şimdi bu bölümü geçerek 112 prog
ram kodunu okutuyorum : 
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Prog. 
Kodu 

112 

113 

900 

A ç ı k l a m a 

Sanayi, İç Ticaret ve Teşkilatlandırma Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Merkez Dışı Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 

Lira 

42 267 000 000 

184 134 000 000 

270 100 000 000 

BAŞKAN —- Efendim, 900 program kodunda, daha önce de bahsettiğim gibi, verilmiş bir 
önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cetvelde gösterilen değişikliğin, aşağıdaki gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

w 

Erdal İnönü 
tzmir 

Ender Karagül 
. Uşak 

Kuruluş : Sanayi ve 

İhsan Saraç 
Samsun 

ar 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 

; Ticaret Bakanlığı 

Alt 
Program Program 

900 

900 

03 

03 

ödenek 
Türü 

3 

3 

Faaliyet 
Proje 

331 

381 

Nihat Matkap 
Hatay 

İsmail Köse 
Erzurum 

Harcama önerilen 
Kalemi Miktar 

900 1 700 000 000 

900 1 700 000 000 

Gerekçe : 900-03-3-381-900 tertibinden 1 700 000 000 liranın düşülerek, uluslararası kuru
luşlara ödenmek üzere 900-03-3-331-900 tertibine eklenmesi uygundur. 

BAŞKAN — Efendim, biraz önce okunmuş bulunan önergede 900 hizmet programıyla ilgi
li düşülen miktarı tekrar okutuyorum : 

ti 
m s 
Q . 

Program 

900 
900 

Alt 
Program 

03 
03 

ödenek 
Türü 

3 
3 

Faaliyet 
Proje 

381 
381 

Harcama 
Kalemi 

100 
900 

önerilen 
Miktar 

7 000 000 000 
3 894 000 000 
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BAŞKAN — Sayın Saraçlar, okunan önergelerde mutabık mıyız, bir hata yok değil mi 
efendim? 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saraçlar. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Çoğunluğu

muz bulunmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Katılıyoruz Sayın 

Başkan, 
BAŞKAN — Önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kabul edilen önergeler doğrultusunda yeniden düzenlenen 900 program kodunu tekrar oku

tuyorum : 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 259 206 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bu kabulünüzden sonra, Program kodu lll'i yeni şekliyle okutup oy

larınıza arz edeceğim : 

Lira 
Prog. 
Kodu 

111 

999 

A ç ı k l a m a 

Sanayi Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 180 388 000 000 

63 583 000 000 

TOPLAM 1 808 350 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sanayi ve Ticâret Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A —CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı Ertesi yıla 
toplamı harcama ödenek harcama devreden ödenek 

TOPLAM 573 001 059 000 481 157 022 000 103 228 277 000 11 387 660 000 3 420 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Muhterem milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesi ile 1992 malî 

yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ederim. 
Sayın milletvekilleri, saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 1232 

— 302 — 



T.B.M.M. B : S2 22 . 12 . 1993 0 : 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Abbas İnceayan (Bolu) 

, — e i . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe KanUnu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392,397, 382) (Devam) 

B) MALİYE BAKANLIĞI 
l — Maliye Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu tasarıları ile 1992 Malî Yılı 

Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Mevcut programımıza göre, Maliye Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesi ile 1992 malî yılı ke-

sinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 
Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adla

rını sırasıyla okuyorum. 
Grupları adına; Anavatan Partisi Grubu adına İçel Milletvekili Sayın Rüştü Kâzım Yüce

len, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Nami Çağan, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına Amasya Milletvekili Sayın Haydar Oymak, Doğru Yol Parti
si Grubu adına Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt, Refah Partisi Grubu adına Kayseri 
Milletvekili Sayın Abdullah Gül ve Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Ergezen; şahısları adına söz 
alanlar ise, lehinde, Trabzon Milletvekili Sayın Koray Aydın; aleyhinde, Erzurum Milletvekili 
Sayın Lütfü Esengün söz almış bulunmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, ilk söz, Anavatan Partisi Grubu adına İçel Milletvekili Sayın Rüş
tü Kâzım Yücelen'indir. 

Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Maliye Bakanlığının 1994 malî yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlarken, hepinizi, Anavatan Par
tisi Grubu ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi sunmadan önce, ülkemizin genel eko
nomik durumuna bir göz atmakta yarar olduğunu umuyorum. 
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Dünya ekonomisinin büyüme hızında son yıllarda genel bir düşüş gözlenmektedir. Bu dü
şüşün kaynağı da, sanayileşmiş ülkelerde yaşanan durgunluktur. Sanayileşmiş ülkelerin aksi
ne, gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızı ise, dünya ortalamasının biraz üzerinde seyretmekte
dir. Bu husus da göz önüne alınırsa, ülkemiz ekonomisindeki büyüme hızının seyri de normal 
kabul edilebilir. Zira, ülkemiz ekonomisinin, gelişmiş ülkelerin bugünkü göstergelerini yakala
yabilmesi için, daha yüksek bir büyüme hızını her yıl istikrarlı olarak sürdürmesi gerekir. 

Ekonomimizin genel büyüme hızının seyri normal kabul edilebilirken, tarım sektöründe
ki büyüme hızı, 1993 yılının ilk iki üç aylık döneminde maalesef eksi 7,1 ve eksi 4,5 gibi, nega
tif düzeyde gerçekleşmiştir. Çiftçinin ve kırsal kesimin ihmal edildiğini iddia ederek iktidar olan 
Koalisyon Hükümeti, tarımda izlediği yanlış politikalarla, yanlış sübvansiyon ve destekleme 
alımlarıyla, bu sonuca sebep olmuştur. 

Enflasyon ve işsizliğe çare bulacağını söyleyerek, işe başlayan hükümet, maalesef, çare 
bulmak yerine, her iki sorunu iyice katlanılmaz hale getirmiştir. Bugün, Türkiye'de hayat pa
halılığından şikâyet etmeyen esnaf, sanatkâr, işçi, memur, hiçbir toplumsal kesim yoktur. İş
sizler ordusu her geçen gün artmaktadır. Sayın Başbakanın büyük bir iddiasıyla kamuoyuna 
açıkladığı, işsizliği geçici olarak erteleyebilecek olan hayalî yükseköğretim projesi de, üniversi
te kapılarında bekleyen yüzbinlerce gencimizi işsizler ordusuna katılmaktan kurtaramamıştır. 

Burada, işsizliğe çare olarak ortaya atılan ve fiyaskoyla neticelenen bir başka olaydan da 
bahsetmeden geçemeyeceğim. Kadın girişimciliğini teşvik etmek, ev kadınlarını üretken hale 
getirmek iddiasıyla, Halk Bankası ve KOSGEB işbirliğiyle bir proje başlatıldı. Ancak, şimdi 
gelinen nokta çok ilginçtir. Bugüne kadar yapılan başvurulardan 1 500'e yakını uygun buluna
rak Halk Bankasına gönderilmesine rağmen, bu krediyi alabilenlerin sayısı sadece 20 civarın
dadır; bu da, Hükümetin yeterli malî kaynak sağlamadan, yine acelecilikle, işin şovunu yap
masından kaynaklanmaktadır. 

Dış ticarete göz attığımızda, daha vahim bir tabloyla karşılaşıyoruz. 1993 yılı ilk altı aylık 
döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarak 8,3 milyar dolar olur
ken, ithalat ise yüzde 29,7 oranında artarak 16,1 milyar dolar olmuştur. Dış ticaret açığı eksi 
7,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda geldiğimiz tehlikeli nokta ise, ihra
catın ithalatı karşılama oranının geçen yıla göre yüzde 13,1 oranında azalarak eksi yüzde 51,6'ya 
düşmesidir. Bu oranın düşmesinin sebebi olarak, hızlı ithalat artışı gösterilmek istense bile, 
bizce asıl neden, ihracat artışındaki gerilemedir; bizim dönemimizde bıraktığımız ihracat per
formansının bir daha yakalanamamasıdır. 

önemli olan, Türkiye'nin gerçek ihracat potansiyelini harekete geçirebilmektir ki, bunu 
da, bu Hükümetin, izlediği politikalarla başarması imkânsız görülmektedir. Hükümetin, bu 
konuda yapabildiği belki de tek olumlu icraat, ihracatçıya dünya fiyatlarından pamuk sağla
ma girişimidir. Bilindiği gibi, 1993 yılı destekleme alımlarında sadece pamukta prim sistemi 
uygulanmıştır; ancak, kampanya dönemi sona ermeden, yeni yeni uygulanan bu sistemin so
nuçları alınmadan, diğer tarım ürünlerinde de uygulanacağı, Sayın Başbakan tarafından açık
lanmıştır; bu da, bir başka acelecilik örneğidir. 

ihracatın ve ihracatçının sorunları, sadece hammaddeyle çözülebilecek kadar basit de de
ğildir. öncelikle, ihracatçının tüm girdilerinde dünya piyasalarıyla paralellik sağlamak gerek
mektedir. Bunun yanında, ihracatçının, bürokratik formalitelere boğulması da önlenmelidir. 
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Değerli millevtekilleri, dış ticaretimizde bu olumsuz gidişin sonucunda ne olmuştur; ona 
da şöyle bir bakınca, yine kötü bir tabloyla karşılaşıyoruz : Dış borç stokumuz, 1993 yılı sonu 
itibariyle 62 milyar doları aşmıştır dersek, bu tabloyu da bütün açıklığıyla görmüş oluyoruz. 

Genel ekonomik durumdaki bu kötüye gidiş, maalesef, Hükümetin 1994 yılı için hazırla
dığı bütçe tasarısına da yansımıştır. 819 trilyon lira olarak bağlanan 1994 malî yılı konsolide 
devlet bütçesinin finansmanı için 627 trilyon liralık bir kaynak öngörülmüş ve aradaki 192 tril
yon liralık olumsuz farkın borçlanmayla karşılanması hedeflenmiştir. Hükümetin izlediği yan
lış ekonomik politikaları ve bitirmek üzere olduğumuz 1993 yılı için öngördüğü tahminlerdeki 
isabetsizliği de göz önüne alırsak, bu açığın şimdiden bu rakamın çok üstünde olacağını, eğer 
bir rakam vermek gerekirse de, 1994 yılı bütçe açığının 350'trilyon liranın çok üstünde olacağı
nı tahmin etmek zor olmayacaktır. 

819 trilyon lira olarak öngörülen konsolide bütçe harcamalarının, 2 katrilyon 135 trilyon 
712 milyar lira olarak tahmin edilen gayri safî millî hâsılaya oranı, yüzde 3 8,3'tür. 1993 yılı 
için yüzde 32,4 olarak hedeflenen bu oran, 1983 yılında ise yüzde 22,6'dır. Buna karşılık, 1983 
yılında yüzde 20 olan bütçe gelirlerinin gayri safî millî hâsılaya oranı, 1992 yılında ancak yüz
de 22,8'e yükselmiş olup, toplumun tüm kesimlerinde büyük tepkiye yol açan vergi tasarısının 
yasalaşma ihtimaliyle, bu oranın, 1994 yılında ancak yüzde 24'Iere yükselebileceği tahmin edil
mektedir. Bu olumsuz trendin sonucunda ise, 1983 yılından, 1991'e kadar yüzde 1 ile yüzde 
3 arasında seyreden bütçe açıklarının gayri safî millî hâsılaya oranı, 1992'de yüzde 6,1 iken, 
yine üzülerek söylemek gerekir ki, Hükümetin 1994 yılı için tahmini olan yüzde 9'dan daha 
fazlası, 1993'te yüzde 9,2 olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Bütçe açıklarının bu kadar olumsuz seyretmeye başlamasının temel nedenlerini görmek 
için bütçenin kalemlerine bakmak yetecektir. 1994 yılı bütçesinin, tamamen, personel harca
malarıyla, borç faizlerini ödeme ve transfer bütçesi olduğunu söylemek de haksızlık olmayacaktır. 

Bizim iktidarımız döneminde yüzde 17-18'lerde seyreden ve en son yüzde 15'in üzerinde 
bıraktığımız yatırım harcamalarının bütçe içindeki payı, bu Hükümet döneminde gittikçe aza
larak, 1994 için yüzde 10'a kadar düşmüştür. Hükümet, bütçe açıklarını, sürekli, en kolay yol 
olarak bulduğu dış ve iç borçlarla finanse etmeye çalışarak, izlediği günlük politikalarla, bu 
olumsuzluğu âdeta zorla yaratmıştır. Oysa, Türkiye'nin göstermelik tasarruf genelgeleri yeri
ne, gerçek bir harcama reformuyla etkin vergi düzenlemeleri ve etkin bir vergi idaresine, dola
yısıyla sağlam bütçe kaynaklarına ihtiyacı vardır. 

Bütçe ödenekleri içinde dikkati çeken bir olumsuz unsur da, eğitim ve sağlık harcamaları
na ayrılan payın son yıllarda iyice azalmasıdır. Eğitim harcamalarının konsolide bütçe içinde
ki payı, 1993'te yüzde 18,2'iken, 1994'te yüzde 15'e; sağlık harcamalarının payı, 1993'te yüzde 
4,6 iken, 1994'te yüzde 3,7'ye düşmektedir. Savunma, adalet, bayındırlık ve benzeri tüm ve
rimli harcama kalemlerinin bütçedeki payı nispî olarak azalmaktadır. 

Bütçe tasarılarındaki verimsiz harcamalara doğru olumsuz artışa karşılık, bütçe gelirleri
nin harcamaları karşılama oranı, 1993'te yüzde 86,6 iken, 1994'te yüzde 77'ye düşmektedir. 
Devletin en sağlam gelir kaynağı olan vergi gelirlerinin bu harcamaları karşılama oranı ise, bı
raktığımızda yüzde 61,3 iken, 1993'te yüzde 55, 1994'te yüzde 58'e düşmektedir ki, asıl bütçe 
açıklarının çığ gibi büyümesinin gerçek nedeni de burada ortaya çıkmaktadır. 
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Bu Hükümetin sağlıklı bir harcama ve vergi politikası yoktur. Sağlıklı vergi politikası ol
saydı, zaten, geçmişte, bu kadar itirazlara rağmen vergi affı gündeme gelmezdi ve vergi affıyla 
ilgili kanun çıkarılmazdı. 

Bütçeyi hazırlayan, harcamalara izin veren, bu harcamaların muhasebesini tutan, devlet 
mallarını idare eden, devletin hukuk müşavirliğini yürüten ve asıl önemlisi, devletin gelir büt
çesini hazırlayıp, vergi politikasını oluşturup uygulamayan Maliye Bakanlığının bütçesine bak
tığımızda; ayrılan 179,6 trilyon liralık ödeneğin sadece 9,2 trilyon lirasının, yani yüzde 5,2'sinin, 
bu Bakanlığın kendi gider bütçesi olduğu görülecektir. Bakanlığa ayrılan ödeneklerin yüzde 
95 gibi asıl büyük kısmı, yine, katma bütçeli idarelere yapılan Hazine yardımı, yükseköğretim 
kurumlarına ve Emekli Sandığına yapılan yardımlar ile ihracatta Katma Değer Vergisi iadesi 
ile ücretlilere vergi iadesi gibi müşterek transfer harcamalarına ayrılmaktadır. Maliye Bakanlı
ğının bütçe içindeki bu transfer harcamalarının fonksiyonu dışında asıl önemli fonksiyonu, 
devlet gelirlerini, özellikle de aslî gelir kaynağı olan vergi politikalarını uygulamak ve geliştir
mektir. 

Bugün bütçe tasarısının yanında, Hükümetin hazırladığı çeşitli vergi kanunlarında yapı
lacak değişiklikleri içeren vergi tasarısı da aynı zamanda gündemdedir. Bu vergi tasarısı, Hü
kümet tarafından, kamuoyuna, büyük bir iddiayla "reform" olarak sunulmuştur. Reform, bir 
hususu daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme ve düzeltmedir. Hüküme
tin "reform" adı altında yaptığı, vergi matrahlarını ve oranlarını artırmak, istisna hadlerini 
yükseltmek, Taşıt alım Vergisi, Motorlu Kara Taşıtları Vergisi, Veraset ve intikal Vergisi gibi 
bazı vergilerde yıllık artışları, daha farklı bir amaç için tespit edilen yeniden değerleme oranın
da otomatiğe bağlamak ve amme alacaklarının tahsilini -borçlularını gizleyerek, ilan etmeden-
gerçekleştirmeye çalışmaktır. Reformdan ziyade bir revizyon niteliğinde olan bu kanun tasarı
sı, bugünlerde Mecliste bütçeyle beraber görüşülmeye devam etmektedir. 

Yapılacak bu revizyonla, sabit ve dar gelirlinin durumunda bir iyileştirme olmayacak, ak
sine, vergi yükleri artacaktır. Diğer yandan, tasan, kanunlaşması halinde, tasarruf ve yatırım
ları olumsuz etkileyeceğinden, ekonomide kesinlikle bir durgunluğa yol açacak, gelir dağılımı
nı iyice bozacaktır; çünkü, bu tasarı, bugüne kadar vergi verenlerden biraz daha alınmasını 
hedeflemekte, kayıt dışı ekonomiyi vergilendirebilecek bir düzenleme içermemektedir. 

Burada şunu açıklıkla belirtmekte fayda vardır ki, Türk vergi sisteminin asıl sorunu, vergi 
kanunlarının yetersizliği değil, vergi idaresinin yeterli etkinliğinin sağlanamamasıdır. Bunun 
temelini de, Maliye Bakanlığının bugünkü yanlış örgütlenme modeli oluşturmaktadır. 

iktidarımızın son zamanlarında, bu konudaki çalışmalarımızı son safhasına getirmiştik. 
Onun için, bu iktidardan da, toplumun tüm kesimlerini huzursuz edecek ve vergi hâsılatının 
artmasına önemli bir katkı yapmayacak olan bu vergi düzenlemeleri yerine.vergi idaresinin ye
niden örgütlenmesini, kanun hükmünde kararnameyle alelacele ve hukuk dışı olarak değil, ka
nunla ve gerektiği şekilde yapmasını beklerdik. O zaman bu Meclisten gerekli desteği alacağını 
söylemeye de gerek görmüyorum. 

516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Hükümet, Maliye Bakanlığının merkez ve 
taşra teşkilatının örgütlenmesini yeniden düzenlemeye çalışmış; ancak, açık söylemek gerekir
se, yüzüne gözüne bulaştırmıştır. öncelikle, bu düzenleme de, diğer kanun hükmünde karar
nameler gibi, hukuk duvarına çarpıp geri gelmiştir. 
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Şimdi, vergi sistemi üzerindeki eleştiri ve önerilerimizi sunmadan önce, çağdaş ve etkin 
bir vergi idaresinin zorunluluğundan söz etmek istiyorum. 

Bugün, Maliye Bakanlığının 76 bin civarında olan personel sayısının yaklaşık yüzde 70'inden 
fazlası, merkez ve taşrasıyla gelir idaresine aittir, başta teşkilatının yüzde 90'dan fazlası da ge
lir idaresine aittir; ancak, bu idarenin merkezi ile taşra arasında doğrudan bağ kurulamamak
tadır, mutlaka defterdar aracılığıyla talimat verilebilmektedir. Gelirler Genel Müdürlüğü, ver
gi dairesi müdürünü, başarısız olunca tek başına tayin edemiyor, başarılı olunca da ödüllendi-
remiyor. Böyle bir.idareyle, istediğiniz kadar mükemmel vergi kanunu çıkarın, başarılı olmanız 
mümkün değildir. Yapılacak iş, gelir idaresini merkezini ayrı bir bakanlık, müsteşarlık ya da 
başkanlık olarak yeniden örgütlemek ve taşra teşkilatıyla doğrudan iletişime geçirmektir; taş
rada da az sayıda personeli olan, kendine yeterli , etkin vergi dairelerini, bölge müdürlükleri 
vasıtasıyla merkeze bağlamaktır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de, vergi sistemimiz ve özellikle de gündemdeki son vergi ta
sarısı üzerindeki görüşlerimizi arz etmek istiyorum. Şunu öncelikle ve açıklıkla ifade etmek 
istiyorum ki, Türk vergi sistemi, bugün dünyayla uyumludur. Ekonomik ve sosyal değişmelere 
göre gerekli ayarlamaları ise, biz sekiz yıllık iktidarımız döneminde yaptık. Bu nedenle, gün
demdeki tasarı, reform değil, Hükümetin tercihlerini yansıtan bir düzenlemedir. Bu tercihler 
de, ekonomiyi sıkıntıya sokacak tercihlerdir. Türk vergi sistemindeki son reformu da, yine bi
zim iktidarımız, Katma Değer Vergisini uygulamaya sokarak yapmıştır. Bu konuda, sanıyo
rum, iktidar partileri de bizimle hemfikirdirler. 

Bu hükümetin vergi tasarısı neden yanlışlarla doludur? Bunu anlamak için, önce, kasım 
başında yapılan Katma Değer Vergisi oranlarındaki artışa bakarak, Hükümetin, Türkiye'nin 
meselelerine ne kadar ilgisiz ve uzak olduğunu görmek gerekir. Avrupa Topluluğu mevzuatına 
uyum amacıyla Katma Değer Vergisi oranlarını artırdıklarını ifade ettiler; ancak, kişi başına 
düşen millî gelir dikkate alındığında, bizdeki Katma Değer Vergisi oranlarının, Avrupa Toplu
luğu ülkelerinin hemen hemen hepsinden yüksek olduğu görülür, örnek vermek gerekirse; bu
gün kişi başına geliri 20 bin dolar civarında olan Almanya'da uygulanan Katma Değer Vergisi 
oranları yüzde 7 ilâ yüzde 15 arasındadır. Türkiye'de ise, kişi başına ortalama gelir düzeyi bu 
ülkeden çok daha az olmasına rağmen, normal oran yüzde 15'tir; bir de, onlarda bile olmayan 
yüzde 23'lük oran vardır. Bize göre, Hükümetin bu kararı da, diğer tutarsız kararları gibi, her
hangi bir inceleme yapılamadan, aceleyle alınmıştır. Tıpkı, özelleştirmeye de sadece gelir geti
rici bir olay olarak baktıkları gibi, buradan da ne kadar ek gelir geleceğine bakmışlardır; eko
nomik ve sosyal hayat üzerindeki yansımaları hiç dikkate alınmamıştır. 

önümüzdeki vergi tasarısıyla özel Tüketim Vergisi getirilmek istenmektedir. Avrupa Top
luluğu ile gümrük birliğine gideceksek, gerçekten özel Tüketim Vergisine ihtiyaç vardır; an
cak, bu vergiyi uygulayan ülkelere bakarsak, çok sınırlı mallara uygulandığını görürüz. Bunlar 
da.. 

MALİYE BAKANI tSMET ATTİLA (Afyon) — Bizde de öyle olacak, merak etme. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Sayın Bakanım, biraz sonra buradan söyleye

ceksiniz; getirdiğiniz tasarıda hiç öyle değil. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Daha gelmedi... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Yani, pazarlık marjı için mi o kadar yaptınız, 

bilmiyorum. Pazarlık marjıysa, söyleyin, Mecliste pazarlık olmaz. 
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MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Pazarlık olmaz, doğru; müzakere olur. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Ama, demek ki bu, pazarlık marjı; yani, ka

muoyuna açıkladığınız hususlarla getirdiğiniz tasarı arasında farklar var. 
BAŞKAN — Gittikçe sohbet koyulaşıyor. Bu sohbeti, Sayın Bakanın odasında yaparsınız 

herhalde!.. 
Buyurun, siz devam edin Sayın hatip. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Avrupa Topluluğu ülkelerindeki bu sınırlı mal

lara baktığımız zaman, genellikle, akaryakıt ürünleri, tütün mamulleri, alkol ve benzerleri ol
duğunu görürüz. Bir de, çok sınırlı olarak, ithalde kısıtlama getirmek istedikleri çok özel mal
lara uygulanmaktadır bu vergi ve oranlar da çok titizlikle seçilmiştir. 

Sayın Başbakanın, sadece lüks mallara özel Tüketim Vergisi uygulanacağını belirtmesi ve 
parfüm, puro, kürk; mücevher gibi malları örnek vererek, dar gelirlilerin bu vergiden etkilen
meyeceğini söylemesi, şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre doğru değildir; burada Sayın Ba
kanın biraz sonra herhalde açıklayacak hatibe laf atmasından da bunu anlamaktayız; ancak, 
önümüze gelen tasarıya bakarsak, bu malların yanında, halkın temel ihtiyaç maddelerinden 
olan, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyondan, içtiği suya, kullandığı 
otomobile, kullandığı çamaşır tozuna kadar bir sürü mala özel Tüketim Vergisi getirilmekte
dir. Bu mallara, zaten Katma Değer Vergisi uygulanmaktadır, özel Tüketim Vergisi, Katma 
Değer Vergisiyle birlikte uygulanacaktır. Katma Değer Vergisi kalkmamaktadır. Sanırım, Hü
kümet, bu hususu dikkate almamıştır ve vergi oranları da, insafsızlık denecek kadar fazladır. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Komisyonda o... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Komisyonlar da Meclis sayılır Sayın Balyalı. 

Defterdarlıkta bunları öğrenmeniz lazımdı; yani siz, bürokrasi tecrübesi olan birisisiniz. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Ama, Komisyonda bekliyor. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Komisyona gelen tasarı Meclisin malı olmuş

tur artık. Üç senelik Parlamento hayatınızda bunları öğrenmeniz lazımdır. Yapmayın lütfen... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Ana rahminde, doğacak... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Bakın, bu oranlar da, Türkiye'nin gerçekle

rinden uzaktır. Misal vermek lazım gelirse, otomobillerden, ilk iktisapta, yüzde 40-80 oranın
da vergi alınacaktır. , 

Bu İktidar, işbaşına geldiğinden bugüne kadar, "vergilemede üniter sisteme geçeceğiz" 
diye tutturmuştur. Değerli milletvekilleri, üniter sistemi biliyoruz, sıcak da bakılabilir, zaman 
zaman bütün iktidarlar da getirmeyi düşünmüştür; ancak, öngörülen bu sistem, enflasyon orar 
nının yüzde 10'ların altında, hatta yok denecek kadar az olduğu ekonomilerde uygulanabilir. 
Bizim gibi yüksek enflasyonla yaşayan ülkelerde ise, ekonomide resesyon ve depresyona yol 
açması kaçınılmazdır. Siz, ellerindeki paraları enflasyondan korumak için, bir ekonomist gibi, 
yatırım alternatiflerini her gün araştıran Türk insanına, elde ettiği faiz ve kâr paylarını beyan 
ettirerek, yüzde 30'lar, yüzde 40'lar düzeyinde vergi alırsanız, bu kişilerin elde edeceği net geli
ri, enflasyonun altına indirirsiniz. O zaman da bu paralar, banka ve sermaye piyasası yerine, 
tekrar, gayrimenkul, altın, döviz gibi spekülatif yatırım araçlarına doğru yönelir. Bu da kaçı
nılmaz olarak, tasarruf ve yatırımların azalmasına, dolayısıyla da ekonominin durmasına yol 
açar. 
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Biz, Hükümeti uyarıyoruz; vakit varken bu hatadan dönsünler, biz de kendilerine bu ko
nuda gerekli desteği verelim diyoruz. 

Kurumlardan kâr payı elde edenler için, vergi alacağı diye, daha önceden uygulamadan 
kaldırılan ve faydalı da olmamış bir sistem getirilmek istenmektedir. Bu sistemde de, kurum 
ortaklarının kâr paylarını, Kurumlar Vergisi ve stopajdan sonra, ayrıca yüzde 55'Iere varan 
Gelir Vergisi tarifesiyle vergilendirirseniz, toplam vergi yükü yüzde 60'ların üstünde olur. O 
zaman da, kurumlaşmadan kaçma başlar, kişiler, sermayelerini yine başka alanlara kaydırır
lar; bu da, on yıl öncesine, yani baştaki yanlışlara geri dönmek olur. Bunu da söylemeye kendi
mi mecbur hissediyorum; çünkü, dengeleri bozulmuş bir ekonomiyi düzeltmek herkes için zordur. 
Biz de iktidara gelmek için hazırlanan ve çok yakında iktidara gelecek olan bir parti olarak, 
böyle kötü bir tabloyu devralmak istemiyoruz. Bu, Türk Halkı için de bir zaman kaybı olur; 
halkımızın, buna da tahammülü kalmamıştır. 

Hükümet tasarının kanunlaşmasıyla az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alına
cağını belirterek, ücretli ve dar gelirli kesime büyük vergisel kolaylık ve avantajlar getirileceği
ni, dar gelirlilere kaynak aktıralacağınt söylemektedir. Oysa, tam tersi, yine vergiyi, daha önce 
ödeyenlerden alacaklar, hiç vergi ödemeyen kesimden hiç bir şey alamayacaklardır. 

Ücretliler için reform olarak sunulan özel indirimin miktarının ve tarifenin yüzde 25 vergi 
uygulanan ilk diliminin artırılması yeni bir şey değildir, zaten her yıl Bakanlar Kurulu kararıy
la tüm hükümetlerce yapılagelmektedir. Şimdi, Bakanlar Kurulunun yetki sınırları dolduğu için, 
kanunla düzenlenmektedir. Oysa, bu kesim için gerçekten bir iyileştirme düşünülmüş olsa idi, 
Hükümetin, bu yüzde 25'lik ilk vergi dilimini, yüzde 10'lara, hiç olmazsa yüzde 15'lere indir
mesini beklerdik. Bakanlar Kurulunun yetkisi var diyecekler; ancak, göreceğiz ki, bu yetkiyi 
hiçbir zaman kullanmayacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, vergi oranları, bugün, oldukça yüksektir; en azından, 
ilk dilimlere uygulanan vergi oranı yüksektir. Bunun için, çok sınırlı olan vergi tabanının yay
gınlaştırılması ve vergi ödemeyenlerin de sisteme çekilmesi için bu oranların düşürülmesi lazımdır. 

Tabiî ki, vergi kaçağının tek nedeni, vergi oranlarının yüksekliği değildir. Ancak, o za
man, yine de vergisini ödemeyenler mutlaka olacaktır ki, onlara da en ağır cezaları uygulama
da, hem hukuken hem de toplumsal ve vicdanî yönden haklılık doğacaktır. Yoksa, bugün Türk
iye'de özellikle küçük esnaf ve sanatkâr, gündelik yaşamını kazancıyla ancak sürdürebilmekte, 
sermayesini enflasyondan koruyabilmek, kaybetmemek için çırpınmaktadır. 

Tasarıyla, yine küçük esnaf ve sanatkârların dahil olduğu götürü vergileme rejimi büyük 
ölçüde daraltılmak istenmektedir. Zorunlu olarak bu sistemde kalanlardan, bugüne göre on 
kat fazla vergi alınarak, işi bırakmaya zorlanmaktadırlar. 

Bugün dünyanın gelişmiş ya da gelişmekte olan hemen hemen tüm ülkelerinde götürü usul 
uygulanmaktadır. Bu insanları birdenbire on kat fazla vergi ödemeye, defter tutturup belge dü
zenlemeye zorlarsanız, bunun toplumsal yankıları büyük olur. Bu nedenle, götürü usulden, 
gerçek usule, kademeli ve yumuşak bir geçiş mümkündür. Zaten, şu anda Hükümetin elindeki 
yetki, götürü usule tabi mükellefin gerçek usule çevrilmesine imkân tanımaktadır. Şunu da hiçbir 
zaman unutmamak gerekir ki, aileleriyle birlikte milyonları bulan bu küçük esnaf ve sanatkâ
rımız, her zaman demokratik rejimimizin teminatı olmuş, hiçbir surette aşırı akımların rüzgâ
rına kapılmamıştır. 
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Vergi reform paketinde reform sayılabilecek tek husus, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 
her gerçek kişiye bir vergi numarası verileceğidir. Ancak, iki yılı aşkın iktidar döneminde ge
rekli altyapının hazırlanmış olduğunu umuyoruz. Eğer gerekli altyapı hazırlanmamışsa, "her
kese bir yeşil kart, "herkese iki anahtar" sloganlarına bir yenisinin daha eklenmesi de kaçınıl
maz olacaktır. Bunu da Hükümete bir uyarı olarak bildirmeyi, bir görev, bir borç sayıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yücelen, 5 dakikanız var. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş ve 

önerilerimizle ilgili sözlerimi burada tamamlıyor, Yüce Meclisin kalabalık (!) ve değerli üyele
rinin beni dinlemesine teşekkür ediyorum. 

Bütçenin, Maliye Bakanlığına, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepi
nize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücelen. Zamanından önce bitirdiğiniz için de ayrıca 
teşekkür ediyorum. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Ben, sürem doldu anladım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır efendim, 5 dakikanız kaldığını söyledim. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — İsterseniz devam edeyim Sayın Başkan. 
Buyurun efendim; teşekkür ederim. 
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Nami Çağan'da 

Buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Maliye Bakanlığımızın gelir bütçesi dışındaki bütçesi incelenirken, tartışılırken, bu incele

meyi, yöntem olarak, şu noktalar çerçevesinde yapmaya çalışacağım : Maliye Bakanlığının, büt
çenin hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili görevleri, bu konudaki anayasal sınırlar, Maliye 
Bakanlığının vergi politikasının belirlenmesine yaptığı katkı ve devlet bütçesinin gelir tahmi
niyle ilgili görevi -gelir bütçesi içinde ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinde ele alınacağı için, 
bu kapsamın dışında tutacağım- Maliye Bakanlığının bütçesinin içinde yeyr almakla birlikte, 
diğer devlet kuruluşlarını ilgilendiren transfer bütçesi ve Maliye Bakanlığının kendi bütçesi ve 
örgüt yapısı. Bu noktaları çerçevesinde konuyu, pek tabiî, ana çizgileriyle ele almaya çalışacağım. 

Maliye Bakanlığı, ilke olarak, gelir bütçesinin hazırlanmasından tek başına sorumlu olan 
bir bakanlık olmasına rağmen, gider bütçesini hazırlarken, diğer bakanlık ve kuruluşlarla ve 
özellikle, Başbakanlığa bağlı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkila
tıyla yakın bir işbirliği ve eşgüdüm içindedir. 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, 1994 malî yılı bütçesi hazırlanırken, her yıl olduğu gi
bi, istedikleri ödenekleri alamamışlardır. Başlangıç ödeneklerine göre karşılaştırdığımızda, 1994 
bütçesinde, 1993 bütçesine göre yüzde 106'Iık bir artış vardır; ancak, bu yıl içinde kabul ettiği
miz ek bütçe çerçevesinde alınan ödeneklerin de kullanıldığını varsayarsak, bu artış yüzde 69 
oranında gerçekleşmektedir; yani, 1993'ün gerçekleşmesine göre, 1994 yılı bütçesi, yüzde 69 
oranında bir artış göstermektedir. Fakat, bu yüzde 69'Iuk artış, bakanlıkların ve kuruluşların 
bütçesine genellikle aynı oranda yansımamıştır, daha düşük oranda yansımıştır. Bunun başlıca 
nedeni, 1993 yılı bütçesinde iç ve dış borç faiz ödemelerinin payı yüzde 18,3 iken, 1994 malî 
yılı bütçesinde bu oranın yüzde 26,6'ya çıkmış, yükselmiş olmasıdır. Bu değişiklik, diğer bü
tün ödenek kalemlerinin göreli payını doğal olarak azaltmaktadır. 
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Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı istisnalar dışındaki ödeneklerin yüzde 4 oranında ip
tal edilmesi de, bakanlıkları ve kuruluşları, görevlerini daha kıt kaynaklarla yerine getirmeye 
zorlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Aynı iptal, geçen yıl da Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçek
leştirilmiştir, bu yıl da gerçekleştirilmiştir. Ancak, ödenekler bütçede zaten asgarî tutarlarıyla 
yer almış oldukları için, bu ödenek iptalini, tasarruf gerekçesiyle de olsa, çok gerçekçi görme
diğimi belirtmek isterim. 

Bütçedeki yatırım ödeneklerinin Devlet Planlama Teşkilatının onayına tabi olması, borç 
yönetiminin de Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının görev alanına girmesi, Maliye Bakanlı
ğının, gider bütçesinin hazırlanmasındaki inisiyatifini azaltmaktadır; bütçenin çok önemli har
cama kalemlerinde Maliye Bakanlığının inisiyatifi bulunmamaktadır. Bu durum da, Bakanlı
ğın eşgüdüm görevini ön plana çıkarmaktadır. Buna ayrıca, personel harcamalarının ve trans
fer harcamalarının çoğunun yasalara ve önceden yapılmış olan sözleşmelere dayanmış olduğu 
gerçeğini de eklersek, Maliye Bakanlığının, gider bütçesinin hazırlanmasındaki rolünün ne ka
dar az olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Maliye Bakanlığının bu konumuna paralel olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve 
Bütçe Komisyonunun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, bütçede değişiklik 
yapabilme olanakları da son derece sınırlıdır. 

Bilindiği gibi, Anayasa, mevcut çerçeve içinde, Plan ve Bütçe Komisyonuna, bütçe tasarı
sının değiştirilebilmesi bakımından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna oranla da
ha geniş yetkiler vermiştir. Anayasanın 162 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre, büt
çe kanunu tasarısının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, gider artırıcı pay da gelir azaltıcı 
önerilerde bulunulamamasına karşılık, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu yönde değişiklikler 
yapılabilmektedir. 

Anayasanın 163 üncü maddesinde de, bütçelerde değişiklik yapabilme esasları hükme bağ
lanmıştır; bu hükümle de, bir yandan Hükümetin, diğer yandan da Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, bütçeye ilişkin bazı yetkileri sınırlandırılmaktadır. 

Hüküm aynen şöyle diyor "Genel ve katma bütçelerle verilen ödenek, harcanabilecek 
miktarın sınırını gösterir. Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabile
ceğine dair bütçelere hüküm konulamaz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile 
bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez. Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören de
ğişiklik tasarılarında ve carî ve ileriki yıl bütçelerine malî yük getirecek nitelikteki kanun tasarı 
ve tekliflerinde, belirtilen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur." 163 
üncü madde hükmü bu şekildedir. 

Harcanabilecek ödenek miktarının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılamayacağının Anaya
sada belirtilmesi, 1982 Anayasasından önceki dönemde Maliye Bakanına bütçedeki ödenekle
ri artırmak ya da yeni ödenek kalemleri açma yetkisi veren Muhasebei Umumiye Kanununun 
3 üncü ve 50 nci maddelerini geçersiz kılmıştır. Muhasebei Umumiye Kanununun bu sözünü 
ettiğim maddeleri, Maliye Bakanlığına, bütçedeki ödenekleri artırma ve yeni ödenek kalemleri 
açma konusunda geniş yetkiler veriyordu. Bu bakımdan, Anayasanın bu hükmü olumludur, 
bütçe disiplininin sağlanması bakımından. 

Bütçe kanunlarının, Maliye Bakanlığına, bütçede yer alan ödenekleri belli zaman aralık
larına göre ve belli oranlarda serbest bırakma yetkisi vermesi de, bütçe disiplinini sağlamak 
açısından yararlı olmaktadır. Ancak, Anayasanın biraz önce metnini okuduğum 163 üncü mad
desinde yer alan, cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik tasarılarında ve cari 
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ve gelecek yıl bütçelerine malî yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve tekliflerinde, belirtilen 
giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterme zorunluluğu, uygulamada sorun yaratabilecek 
niteliktedir. Her kanun tasarı ve teklifinin az ya da çok bazı giderler gerektirmesi, kaynak gös
terme zorunluluğunun hangi özellikleri taşıyan kanun tasarı ve tekliflerinde aranacağının sap
tanması, çözümü son derece zor bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Maddedeki yer alış biçi
miyle, kanun tasarılarında böyle bir zorunluluğun bulunması, hükümete, bütçe açığına dayan
ma yetkisini verebilir; bu bakımdan bir kısıtlama genellikle söz konusu olmayabilir ama, mil
letvekillerinin verdiği kanun tekliflerinde, kaynak gösterme zorunluluğu, kanun tekliflerini fii
len işlemez bir duruma getirebilir. 

Du tartışma bizde yapılmıyor, 1982 yılında biz bunu ttalyan Anayasasından aldık; İtalya'
da bu hüküm, son derece tartışmalı bir hüküm; fakat, Türkiye'de genellikle kimse bu hükmün 
farkında bile değil, ölü hüküm niteliğinde; ama, uygulamaya konacak olursa, çok ciddî sorun
lar ortaya çıkabilir. Bizde, tartışılmadan, bu hüküm uygulanmamaktadır. 

Anayasanın 161 inci maddesinin dördüncü fıkrasında da, bütçe yasasına bütçeyle ilgili hü
küm dışında hiçbir hüküm konulamayacağı kuralı vardır; bu kural defalarca uygulanmıştır. 
Anayasa Mahkemesi, bu kurala dayanarak defalarca iptal karan vermiştir; ama, elimizdeki 
bütçe yasa tasarısında, yine bu hükme aykırı düşen düzenleme bulunmaktadır. Daha önce, Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bütçesinde ve Plan ve Bütçe Komisyonunda bunu dile ge
tirdim; bir yandan özelleştirme yetkisi veriliyor, diğer yandan da özelleştirmenin yöntemini be
lirleyen bir hüküm var. Konuyu hiç Anayasa Mahkemesine götürmeden burada çıkaralım. Çün
kü, Anayasa Mahkemesinin koyduğu üç ana ölçüt var, bunlara uygun düşmüyor. Birincisi, bütçe 
uygulamasıyla ilgili olma ölçütü; ikincisi, uygulamayı kolaylaştırma ölçütü; üçüncüsü de, maddî 
yasa konusu olmama ölçütü. Bu ölçütler çerçevesinde bu hüküm, Anayasanın şimdi sözünü 
ettiğim hükmüne aykırı düşmektedir. 

Ancak, görüyoruz ki, etkili baskı grupları, kendilerine vergi yönelmemesi için ısrarla ve 
çabucak bir özelleştirme istiyorlar. Oysa, özelleştirme, son derece ciddî bir iştir. Bu ciddî işin 
başarıya gidebilmesi için de, üzerinde etraflıca düşünülerek ve yasal çerçevesi tam olarak bu 
işe başlanması gerekmektedir. 

Bir yandan, aynı baskı grupları, kendilerine vergi yönelmemesi için, özelleştirme konu
sunda bir baskı yapmaktadır, diğer yandan devletin mallarının satışı konusunda baskı yap
maktadırlar. "Bu özelleştirmeyi yapalım; fakat, akıllıca; hukuka ve ihtiyaca uygun olarak ya
palım ve Koalisyon olarak da bu etkili baskı gruplarına karşı direnelim; doğrusu budur. 

Biraz önce ana hatlarıyla belirttiğim anayasal sınırlar da göz önüne alındığında, özellikle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri, Hükümetin siyasal dene
timi açısından anlam taşımaktadır. Parlamenter denetimin malî yönü ise, içeriksiz bir mera
simden öteye geçememektedir. Çünkü, yetki son derece sınırlıdır. Burada gerçekleştirilen büt
çe düzenlemelerinin, malî denetim açısından değeri çok sınırlıdır; fakat, siyasal denetim açı
sından yarar sağladığı da açıktır. 

Buradan şu önemli noktaya geçmek istiyorum : Son yıllarda ülkemizde gittikçe büyüyen 
bütçe açıklarına sadece gelir artırıcı önlemlerin çare olmayacağı, harcamalarda ciddî kısıtla
maya gidilmesi gerektiğini söyleyenler vardır, özellikle yeni liberal yaklaşımı benimseyenler bunu 
daha yüksek sesle söylüyorlar. Böyle bir öneri, devletin savurganca yaptığı harcamaları hedef 
aldığı ölçüde geçerlidir; ancak harcamalarda kayda değer bir azalma da sağlamaz. 
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Bu öneriyle, çoğu kez, devletin, memurların ve işçilerin işlerine son vermesi kastedilmek
tedir. Söz konusu yaklaşımın, kanatlarından birinin sosyal demokrat bir parti olduğu bu Hü
kümetçe benimsenmesi, doğal olarak mümkün değildir. Ayrıca, böyle bir uygulamanın her
hangi bir yarar sağlayacağına da, SHP Grubu olarak inanmıyoruz. 

Maliye Bakanlığımızın, son iki yıldır, bütçe dışı fonları bütçe disiplini içine alma çabasını, 
bütçe disiplininin sağlanması yönünden takdirle karşılıyoruz. Ancak, gider çıkışları ve gelirleri 
bu bütçe içine alınan bu fonların -ki, tutar olarak, toplam fonların yüzde 70'ine denktir bu-
yasal dayanakları ve kendilerine özgü denetim düzenleri devam ettiği için, bütçe dışı olma özel
likleri değişmemiştir. Gerçi, rakamları bütçede yansımaktadır, bu anlamda da bütçe disiplinini 
sağlamaktadır; fakat, bütçe dışı fon olma özelliğini yitirmemiştir. Bakanlığımızın, fonları büt
çe içine alma çalışmalarını sürdürmesini diliyoruz. 

Maliye Bakanlığının bütçede 179 trilyon lira olarak öngörülen bütçesinin sadece 9 trilyon 
liralık kısmı kendi örgütüyle ilgilidir. Bu ödenek tutarının da yüzde 75'i personel giderlerinden 
oluşmaktadır. Ayrıca, toplam Bakanlık bütçesinin yüzde S Ti, kamu gelirlerinin toplanmasıyla 
ilgilidir. 

Devletin taşınmaz mallarının korunması ve yönetimi görevi de Maliye Bakanlığına aittir. 
Ancak, devleti küçültmek ya da bütçe açığını daraltmak gerekçesiyle devlet mallarını hızla sat
mak yaklaşımını da benimsemediğimizi belirtmek istiyorum. 

Maliye Bakanlığına düşen görev ise, devlet mallarının envanterini çıkararak, hukukî sta
tüsünü belirlemek ve bu mallara sahip çıkarak onları korumaktır. 

Maliye Bakanlığının transfer bütçesinde yer alan 170 trilyon lira tutarındaki ödenek, baş
lıca katma bütçeli idarelere, yükseköğretim kurumlarına, Emekli Sandığına, ihracatta Katma 
Değer Vergisi iadesine, memurlara ve emeklilere ödenecek vergi iadesine, Kredi ve Yurtlar Ku
rumuna, yatırım projelerindeki ve çeşitli dairelerin hizmetlerinde karşılaşılabilecek olası tıka
nıklıklara karşı aktarma yapmak üzere konulmuştur. Bu transferlerin bir kısmının, bir çeşit, 
yedek ödenek işlevi vardır. Bu konuların Bakanlığın hizmet alanıyla ilgisi bulunmamaktadır. 

Maliye Bakanlığının örgüt yapısıyla ilgili olarak yıllardır tartışmalar yapılıyor. Cumhuri
yet dönemindeki malî idaremizin kökeni, Osmanlı Devletinin defterdarlık düzenine kadar in
mektedir. Türkiye Cumhuriyetinde, tarihî gelişim itibariyle, iller ve bunların içindeki alt bö
lümler, İçişleri Bakanlığının ülkedeki örgütü olarak ortaya çıkmıştır. Askerî ve adlî örgüt dı
şındaki kamu hizmeti örgütlenmelerinde, İçişleri Bakanlığının yapılanması temel alınmıştır. Bu 
yapı, malî idarenin ve özellikle vergi ideresinin, işlevine uygun olarak örgütlenmesini engellemiştir. 

Malî idare reformunu genel idarî reformdan ayrı ele almanın güçlüğü açıktır. Bununla 
beraber, malî idarede reformu da aşan yeniden yapılanma ihtiyacı kendisini, ivedi olarak his
settirmektedir. Vergi idaresinin bütünlüğünün ve bu idare içindeki hiyerarşik düzenin sağlana
bilmesi için, vergi idaresinde görevli birimlerin vergi dışındaki malî faaliyet alanlarında görev
lendirilmemiş olmaları gerekmektedir. Vergi idaresinin yanı sıra, bütçe kamu harcamaları ve 
devlet mallarının yönetimiyle de görevlendirilmiş olan vali, defterdar ve mal müdürlerinin bu 
durumları, yeniden yapılandırma sırasında mutlaka göz önüne alınmalıdır. 

Vergi idaresi, faaliyetlerini, sadece kamu gelirleri alanında yoğunlaştırmalıdır. OECD içinde 
federal yapıda olan Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre dışındaki ülkelerde olduğu gibi, sa
dece vergi idaresine ilişkin, bölge düzeyinde örgütlenme ve denetim düzeni kurulmalıdır. Bu 
önlemlerle, vergi dairesinin dağınık ve eşgüdümden yoksun görünümüne son verilebilecektir. 
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Amaca uygun bir örgütlenme, kısa vadede olmasa da, orta vadede alınacak diğer önlem
lerle birlikte, vergi kaçakçılığına karşı etkili olabilir. 

Maliye Bakanlığımız, Sayın Bakanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 1994 
yılı bütçe konuşmasında da belirttiği gibi, yeniden yapılanma ihtiyacını fark etmiş ve yeniden 
genel idarî yapılandırmayı beklemeden, merkeziyetçilikten uzaklaşmaya yönelmiştir. 

Gerçi, bu konuda çıkarılan kanun hükmünde kararname, dayanağının iptal edilmiş olma
sı dolayısıyla iptal edilmiştir; ancak, aynı düzenleme, yönetmeliklerle gerçekleştirilmeye çalı
şılmıştır. istihbarat, denetim ve bilgiişlem hizmetleri, bölgeler düzeyinde 12 büyük İl çevresin
de ele alınmış, merkez ile taşra örgütü arasında bilgi ve iş akımını sağlayacak bir örgüt yapısı 
kurulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, gelirler bölge müdürlükleri ve vergi dairesi başkanlıkları 
kurulması çalışmalarına başlanılmış bulunulmaktadır. 

Şimdi Maliye Bakanlığının gelir bütçesi görüşülmüyor; fakat, belirtilmesinde büyük yarar 
gördüğüm bir noktaya değinmeden geçemeyeceğim : Kamuoyundan gelen haklı tepkilere uy
gun olarak, görüşmekte olduğumuz vergi paketinde Gelir Vergisinde faiz gelirlerinin sadece 
reel kısmının, yani enflasyonu aşan kısmının vergiye tabi olacağı, hazırlanan önergelerle öngö
rülmektedir. Bu, çok haklı bir talebi karşılıyor. Değer artışı vergisinde de böyle bir endeksleme 
öngörülmektedir. Bunlar haklı düzenlemelerdir. Ancak bu düzenlemeleri yaparken madalyo
nun diğer yüzünü de dikkate almak zorundayız. Kredi faizlerinin de sadece reel kısmı matrah
tan indirilebilmelidir. Böyle bir düzenleme de vergi paketinin ikinci tasarısında var; fakat, yü
rürlük tarihi 1.1.1996. Bunu da 1994'e çevirmemiz bir zorunluluk ve bunu da birinci tasarı içi
ne almamız daha uygun olur kanısındayım. 

Madalyonun diğer yüzünde de memur maaşları konusu var. Memur maaşları da mutlaka 
enflasyona endekslenmelidir; diğer bütün gelirler enflasyona endeksleniyorsa. Memurlar, sa
dece sivil toplum örgütlenmelerini gerçekleştiremedikleri için, vergi sisteminin, Türk malî sis
teminin mağduru olmamalıdır. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Olmamalı da, niye ettiniz, niye ediyorsunuz? 
NAMt ÇAöAN (Devamla) — Bir şey ettiğimiz yok. 

- H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Hükümet misiniz, değil misiniz? 
BAŞKAN — Siz, Genel kurula hitaben devam edin efendim. 
NAMt ÇAĞAN (Devamla) — Temennilerimizi, isteklerimizi söylüyoruz, etkili olmaya ça

lışıyoruz. Maliye Bakanlığımızın bu konuya duyarlı olacağı inancıyla bu dilek ve temennileri
mizi yerine getiriyoruz. 

Sayın Yücelen burada yok, ama bazı eleştirileri var ki, "Türkiye'de Katma Değer Vergisi 
oranı yüksek" dedi ve yüksek oranı örnek gösterdi Sayın Yücelen, "23" dedi. Akdeniz ülkele
rinde yüksek oran 30'dan başlıyor, 32,34 ve 38 var İtalya'da. Bu bakımdan, bu, hatalı bir bilgi
ye dayanıyor. Gerçi, geçen yıl çıkarılan direktifle, bunların aşağı çekilmesi amaçlanmakta; ama, 
yıllardır İtalya, lüks tüketimde yüzde 38 oranını uyguladı. 

Ayrıca, Sayın Yücelen, götürü usulün devamını savundu. Bir yandan parti programınızda 
"vergi tabanını yaygınlaştıracağım" diyeceksiniz, diğer yandan götürü usulün daraltılmasına 
karşı çıkacaksınız; bu, tam bir çelişki. Bütün siyasî partilerin programında "vergi tabanının 
yaygınlaştırılması" ifadesi yer alıyor. Bu ifadenin açık anlamı, götürü usulün tasfiyesidir. 

— 314 — 



T.B.M.M. . B : 52 22 . 12 . 1993 O : 2 

tş, götürü usulün tasfiyesine gelince, herkes bundan kaçmıyor. O halde, "vergi tabanının 
yaygınlaştırılması" gibi, içeriği çok belirli olmayan deyimi kullanmayalım, doğrudan doğruya 
programlarımıza, götürü usulün kaldırılmasını koyalım ya da koymayalım, yani bu konuda bir 
tercih yapalım. 

Sayın Yücelen, özel Tüketim Vergileri konusunda, bunun sınırlı mallarda uygulandığını 
söyledi. Hiç de değil, 60-70 malda ÖTV uygulayan Topluluk devletleri var. Yine geçen yıl çıka
rılan direktifle, 3 malla sınırlı olması -akaryakıt, tütün ve alkollü-alkolsüz içkilerle sınırlı olması-
kabul edildi; ama.henüz bu geçiş gerçekleşmedi. Biz, Avrupa Topluluğuna tam üye devlet ol
madığımıza göre, dilediğimiz kadar çok malda Özel Tüketim Vergisi uygulayabiliriz. Bunu ya
parsak da, sisteme, dolaylı ve esnek bir korumayı getirebiliriz. Bunu yapmamız, bizim çıkarı
mıza; biz, Topluluğa tam üye değiliz; biz, Avrupa Topluluğunun her direktifine uymak duru
munda olan üye devlet konumunda değiliz. Eğer gümrük birliğine geçersek, dolaylı ve esnek 
koruma amaçlarıyla özel Tüketim Vergisini kullanırız ve kullanmak zorundayız zaten. 

Kâr paylarının vergi kapsamına yeniden alınmasıyla ilgili olarak da, Avrupa Topluluğu
nun Yunanistan dışındaki 11 üye devletinde bu uygulama vardır. Sadece, rahmetli özal, ka
nımca aşırı liberal sayılabilecek bir adımla, kâr paylarını vergi dışı bırakmıştı. Şimdi bu yanlış
lığı -deyim yerindeyse- düzeltmeye çalışıyoruz. Bu, Avrupa Topluluğunun uyguladığı vergi ala
cağı sistemine bir dönüş anlamına geliyor. Bu bakımdan da, Sayın Yücelen'in söylediği, ka
nımca, doğru değil. 

Maliye Bakanlığımızın bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunu
yorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —- Çok teşekkür ederim Sayın Çağan. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Haydar Oymak'ın. 
Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Maliye Bakanlığının 1994 malî yılı gider bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bunun görüşlerini sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum; sözlerime başlamadan Önce, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, aslında 1994 malî yılı bütçesi konusunda, Sayın Başbakan, bizlere, 
söyleyecek, eleştirecek fazla bir şey bırakmadı. Sayın Başbakan, kendi koyduğu tasarruf ilkele
rini çiğneyerek, milyarlarca lira vererek, kamuoyunun da çok yadırgadığı gazete ilanlarıyla, 
kendi bütçesini yerin dibine patırdı. Sayın Başbakan, bu gazete ilanlarında ne diyordu? Vergi
lerinizin tamamı faiz ödemeleri ve ücretlere gidiyor. İşte, ekonomik terör bu. 

Eğer vergi gelirlerinin tamamı, borç faizleri ve ücret ödemelerine gidiyorsa -ki, öyle- o halde, 
1994 yılında, Hükümet olacak, hiçbir şey yapamayacağınızı peşinen kabul ediyorsunuz demektir. 
Bizim de zaten, yıllardır üzerine basa basa söylemek istediğimiz, anlatmaya çalıştığımız gerçek bu. 

Bu bütçeyle; 
önceki yıllarda da olduğu gibi, ülkemizin yıllardır karşı karşıya bulunduğu işsizlik belası

na çare olacak, istihdamı artıracak yatırımları yapamayacaksınız. 
Bir sırada 5-6 çocuğun oturduğu, 70-80 kişiden oluşan sınıflarda binbir zahmetle ve bin-

bir güçlükle sürdürülmeye çalışılan bozuk eğitim'sistemine bir çare bulamayacaksınız. 
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Seçim meydanlarında bol keseden vaat ettiğiniz her ile bir üniversiteyi ve Üniversiteye gir
mek isteyen herkese öğrenim hakkı sözünüzü yerine getiremeyeceğiniz gibi, yetersizliğini sizin 
de bildiğiniz ve kabul ettiğiniz üniversitelerin eğitim düzeyini de çağdaş üniversiteler düzeyine 
getiremeyeceksiniz. 

Hastane kapılarında yığılan insanlarımızın perişanlıklarına çare bulamayacaksınız. 
Büyük çoğunluğu sefalet düzeyinde bulunan halkımızın yaşam düzeyini yükseltemeyecek-

siniz; gelir dağılımındaki adaletsizliği gideremeyeceksiniz. 
Bu ilan, ana başlıklarıyla, bunların açık itirafıdır! 
Değerli milletvekilleri, dünyanın başı ekonomik ve sosyal sorunlarla yeterince dertte; Kaf

kaslar ve Yugoslavya başta olmak üzere, kan gövdeyi götürmektedir. Bildiğiniz gibi, son yıllar
da sanayileşmiş ülkelerin ortalama büyüme hızları büyük oranda düşmüş, buna paralel olarak 
işsizlik artmış, işsizliği tanımayan ülkelerde bile işsizlik tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. 

Durum bu olunca, bütçelerimizle kendi sorunlarımıza çare bulamaz ve bu konuda inandı
rıcı olamazsak, Hükümetin büyük umut bağladığı uluslararası destekten de bir şey bekleme
miz hayal olur. Aksine, bu ülkelerdeki işsizlik sorunu, yurt dışında çalışan ve yaşayan iki mil
yonun üzerindeki yurttaşlarımız nedeniyle doğrudan bize ilave sorunlar yaratmaktadır, yeni 
sorunlarla bizi başbaşa bırakmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisinde ise, tehlike çanları çoktan çalmaya başlamış 
bulunmaktadır. Enflasyon, 1993 bütçesinde öngörülen büyüklüğü, neredeyse yüzde 50 oranın
da aşarak yüzde 70'ler seviyesine ulaşmış, 1993 malî yılı bütçesinin görüşülmesi sırasında ileri 
sürdüğümüz öngörülerin kehanet olmadığını kanıtlamıştır. Tabiî, bu kanıtlanmadan dolayı biz 
memnun olmadığımızı ifade etmek durumundayız. Keşke bütçede öngörülen hedefler tutturü-
labilseydi; ama, bunu tutturmak maalesef mümkün olamamıştır. 1994 yılı bütçesinde öngörü
len enflasyon hedefi de gene tutturulamayacaktır. Dış ticaret açığı son yılların en tehlikeli bo
yutlarına ulaşmıştır. 

Değerli milletvekilleri, şimdiye kadar, ekonomimizin en olumlu göstergesi olarak, ihraca
tın ithalatı karşılama oranı gösterilirdi. Bu oranın yüzde 60'ların üzerinde olması, kuşkusuz 
olumlu bir gösterge olarak sunulurdu. Bu oran, kasım ayında yüzde 50'ler seviyesine inmiştir. 
Bu, çok tehlikeli bir durumdur. Hükümetin bu tehlikeyi görememesi ve dolayısıyla somut hiç
bir önlem almaması, Sayın Cumhurbuşkanını bile, kamuoyuna yansıtacak tarzda Hükümeti 
uyarma zorunda bırakmıştır. 

Bütçe açığını kapatmada büyük umutlar bağlanan özelleştirme, Genel Başkanımız Sayın 
Deniz BaykaPın bütçenin geneli üzerindeki konuşmasında da belittiği gibi, apartman dairesi 
fiyatına satılan Süt Endüstrisi Kurumunun fabrikaları dışında, başarılı olamamıştır. Bu gidiş
le, 1994 yılında da, ülke çıkarlarına uygun bir özelleştirmenin gerçekleştirilmesini beklemek 
hayal olacaktır. Kaldı ki, özelleştirmeye, salt bütçe açıklarını kapatma düşüncesiyle, iflas eden 
tüccar mantığıyla yaklaşılmamalı; buradan elde edilecek gelirlerle yeni istihdam alanları yara
tılması ön planda tutulmalıdır. Hükümetin yapmak istediği tam bir mirasyediliktir. 

Değerli milletvekilleri, bu genel değerlendirmelerimizi bitirmeden önce, bütçenin samimi
yetsizliği ve gelir dağılımına yapacağı etki yönünden son derece önemli olan iki konuya daha 
değinmek istiyorum. Bunlardan birincisi, kamu çalışanları için ayrılan kaynaklara ilişkindir. 
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1994 bütçesinde personel harcamaları için 265 trilyon lira kaynak ayrıldığı görülmektedir. 
1993 yılı bütçesinde 142 trilyon lira olarak tahmin edilen bu harcama kaleminin, 168 trilyon 
lira olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 1994 yılında hiçbir artış yapılmazsa, yani 1993 Ara
lık ayında yapılan maaş ödemesinin 1994 yılı boyunca ödenmesine devam edilmesi halinde, 
1994 bütçesinde personele ödenecek tutar yaklaşık 205 trilyon dolayında olmaktadır. Personel 
sayısında bir artış yapılmadığı varsayımına dayanarak bunu söylüyorum. Halbuki, bütçede per
sonel için ayrılan tutar 265 trilyondur. Ayrılan bu rakam esas alındığında, 1994 yılı boyunca 
kamu çalışanları lehine yapılan iyileştirme, aralık 1993 ayına göre yüzde 29 dolayında olmak
tadır. 1993 yılında bütçeden yapılan personel harcamalarının gayrisafi millî hasılaya oranı yüz
de 12,7'dir. Aynı oran korunduğu takdirde, personele 1994 yılında yapılması gereken ödeme
nin 272 trilyon lira olması gerekmektedir. Burada, gayrisafi millî hasılayı 2 katrilyon 135 tril
yon olarak ifade ediyoruz. 

Enflasyonla mücadele etmek üzere hazırlandığı ileri sürülen bir bütçede, personele yapı
lan ödemelerin gayrisafi millî hâsılaya oranını sabit tutmak, yani kamu çalışanlarının gayrisafi 
millî hasıladan aldığı payı azaltmamak, sosyal olmasa bile, akılcı bir yaklaşımdır. Bunun al
tındaki düzenlemeler, ücretlinin enflasyona ezdirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Hükümet, 
bütçede personele ayırdığı 165 trilyonla, bırakın sosyal olmayı; bu akılcılığı bile gösterememiş
tir veya bütçede öngörülen rakamlar samimi değildir. 

İkinci konu ise, Hükümetin borçlanma politikasıdır. Hükümet, 1994 bütçesinde yaklaşık 
200 trilyon lira borçlanmayı hedeflemektedir. Ancak, bu arada, malî enstrümanlara getirdiği 
karmaşık vergi sistemiyle bindiği dalı kesmektedir. Vergilendirme suretiyle azalan gelirlerini 
telafi etmek isteyen borç verenler, faiz oranlarını yükseltecek, böylece Hükümetin ödeyeceği 
faiz miktarı artacak ve bütçe açıklan daha da çoğalacaktır. Bu politikalar, gelir dağılımına olum
suz etkileri, sosyal adalet ilkelerine tersliği yanında, Hükümetin, ekonomik ve malî araçların 
kullanılması açısından da tam bir zihnî karmaşa içerisinde olduğunun açık bir göstergesidir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin ekonomik ve malî enstrümanları kullanma yolundaki 
zihnî karmaşası, ekonomik ve malî yönetimin yapılandırılmasında da kendisini çok açık bir 
şekilde göstermektedir. 2996 sayılı Kanuna göre Maliye Bakanlığının kuruluş amacı; "Devle
tin malî idaresini, memleketin iktisadî kalkınmasına ait mesaiyle ahenkli yürütmek" şeklinde 
tanımlanmıştır. Bu çerçeve içinde; 

1. Devletin genel ekonomik politika hedeflerinin gerektirdiği giderleri karşılayacak gelir 
kaynakları bularak, gelirleri toplamak. 

2. Bütçeyi hazırlamak ve uygulamak. Hazine işlerini ve ödemelerini yapmak. 
3. devlet hesaplarına ait kayıtları tutmak. 
4. Devletin mallarını idare etmek ve malî idareyle ilgili ihtilaflarda taraf olmak; kaza 

mercilerinde Hazineyi temsil etmek. 
5. Genel yatırım politikasının kurallarını ve iktisadî devlet teşekküllerinin yatırım politi

kalarını belirlemek. 
6. Para, kredi ve devlet borçlanmalarıyla ilgili işleri yapmak. 
7. Yabancı sermayeyi özendirme yasanının uygulanmasını izlemek, bankaları denetlemek, 

uluslararası kurum ve malî kuruluşlarla ilişkide bulunmak, bu Bakanlığın görev ve yetkilerini 
oluşturmaktadır. 
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Yukarıda sayılan görev ve yetkilere bakıldığında, Maliye Bakanlığının, hem maliye, hem 
de para politikalarının tek bünyede toplandığı bir iktisat bakanlığı konumunda olduğu görül
mektedir. tç ve dış dengelere ilişkin makro ekonomik hedefleri de bu Bakanlık saptamaktadır. 

Maliye ve para politikaları, Maliye Bakanlığı bünyesinde tek elden yönetilirken, 1980'ler 
sonrasında, özellikle ANAP iktidarları döneminde, bilimsel olmayan, ülke gereksinmelerin
den kaynaklanmayan, çoğu zaman duygusallıkla yapılan değişikliklerle; bu politikalara ilişkin 
bazı yetkiler başka birimlere verilmeye başlanmıştır. Bunlara kısaca değinmek sitiyorum. 

Bunların önemlilerinden birisi, devlet personel rejimine ilişkin olan kısımdır. Devlet per
sonel rejiminin temel ilke ve politikasına ve bu konuda çalışan memur ve diğer kamu görevlile
rinin tabi olacakları personel rejimlerinin düzenlenmesi görevi, Devlet Personel Dairesine bir 
rakılmıştır. Devlet personel rejiminin, bütçe politikası ve imkânlarıyla yakın ilişkisi olduğu göz 
önüne alındığında, bütçe ve personel rejimini uygulayacak birimlerin aynı bakanlık bünyesin
de olması, rasyonel bir davranış olacaktır. 

1983 yılında yapılan diğer bir değişiklik sonucunda ise, Hazine, para-kredi nakit hareket
leriyle, devlet borçlanmalarına ilişkin işlemlerin yapılması görevi Hazine .ve Dış Ticaret Müste-
şarlağına verilmiştir. Böylece, ekonomiden sorumlu bir bakan varken, bu idarî düzenlemeyle, 
halen ekonomiden sorumlu bir devlet bakanı, bir de Maliye Bakanı olmak üzere, iki bakan 
bulunmaktadır. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Haydarcığım, onların nedenine insene. Neden boz
dular, hangi zihniyetle? 

HAYDAR OYMAK (Devamla) — Onları epeyce söyledik. Şimdi de Hükümete, olması 
gerekeni söylüyoruz ki... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Bir daha söyle, öğrensinler. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Siz de çok söylediniz; ama, gereğini yapmadınız. Za

ten, bu bütçe görüşmeleri bir gerçeği ortaya çıkardı... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Yapmadığımızı kabul ediyoruz da, yapmaya uğraşı

yoruz; yardım edin. 
BAŞKAN — Sayın Balyalı, itiraflar başladı mı?.. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — İtiraf falan etmiyorum, sizin itirazınız bana. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — İktidar partilerine mensup sözcü arkadaşlarımız ve başta 

sayın bakanlar olmak üzere, bütçe görüşmelerini bir yakınma vesilesi... 
BAŞKAN — İtiraz değil, ben de zaten "itiraf" dedim. 
Devam edin Sayın Oymak. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Bir günah çıkarma vesilesi olarak görüyorlar, "yapıl

malı, edilmeli, olmalı" gibi, sıkça "meli, malı" mastarlarıyla biten cümleler kullanıyorlar. Siz 
iktidarsınız, mastarlı cümleler kullanmamanız gerekir. Meseleler üzerindeki düşüncelerinizin 
açık ve net olması gerekir. Düşündüğünüz çözüm önerilerini Meclise getirip hayata geçirmeniz 
gerekir. Maalesef, bu iktidar döneminde bunu göremiyoruz. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Birazdan kürsüye çıkıp okuyacağım. O zaman görürsünüz. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Bugünkü duruma göre, devlet bütçesini hazırlama gö

revi ve yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir. Maliye Bakanı, bilinen geleneksel yöntemlerle, 
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hem gelir, hem de gider bütçesini hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk etmekte, 
bütçe görüşmeleri süresince de, bütçenin sahibi ve savunucusu olarak görünmektedir. Her ne 
kadar, bütçenin yılı içindeki uygulamasını gözetmek ve yönlendirmek, hukuken ve fiilen Mali
ye Bakanlığına aitse de, bütçenin nakit akışı ve borçlanmaya ilişkin kontrolü Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının sorumluluğuna bırakılmıştır. Dolayısıyla, bütçenin ödenek hareketle
rine ilişkin uygulama ve kontrolünü Maliye Bakanlığı yürütürken, bütçenin yıl içinde denkleş
tirilmesine ilişkin nakit hareketlerini yürüterek, nakit finansmanı ihtiyacını karşılamak görevi
ni Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yürütmektedir. 

Bütçede etkinlik ve verimliğin sağlanması açısından, bütçeyi yapan otoriteyle, bütçe açığı
nın finansmanından sorumlu otoritenin aynı bünyede toplanmaması, ülkeyi ekonomik ve malî 
alanda da tam bir yetki kargaşasına sürüklemiştir. 

Bu sakıncaların giderilmesi için, kamu finansmanına ilişkin görevlerin tamamının, tek bir 
bakana bağlı olması gerekmektedir. Bu çerçevede, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bünye
sinde yer alan ve Hazinenin geleneksel fonksiyonlarını yürütmekle görevli Kamu Finansmanı 
ve Borç İdaresinin, bütçenin finansmanıyla ilgili görevlerini de yürütecek biçimde, yeniden ya
pılandırılması ve Maliye Bakanlığı bünyesine alınması gerekir. Bakanlığın ismi önemli değil
dir; mesela bir "Ekenomi Bakanlığı" adı altında olabilir. Ekonomi politikalarını uygulayacak 
otoritenin tek bir bünyede toplanmasının en önemli yararlarını şu şekilde özetlemek müm
kündür : 

1. Politikaların birbirlerinin etkilerini zayıflatıcı uygulamaları asgariye indirilerek, poli
tikaların birbirine uygunluğunu sağlamak, aynı bünye içinde daha kolay olacaktır. 

2. Politikalar arasında uyumsuzluğun süratle giderilmesi ve yeni kararların gecikmeden 
uygulamaya konulması, daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yapılacaktır. 

3. Ülke ekonomisine ciddî şekilde zarar verdiği, son sekiz on yıllık uygulamalarıyla gün 
gibi ortaya çıkan bu yapısal bozukluğun, bir an önce, mutlaka giderilmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bütçe uygulaması bakımından, Meclis iradesini ortadan kaldırma 
sonucunu doğuran ve yıllardır uygulanması nedeniyle etkisini artık tümüyle yitiren Tasarruf 
Genelgesi uygulamasına, 1993 Malî Yılı bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na yaptığım konuşmada değindiğim için, tekrar burada ayrıntısına girmek istemiyor; ancak, 
1993 bütçesine ilişkin Tasarruf Genelgesinin şubat ayında yayımlandığını, 1994 yılına ilişkin 
olarak yayımlanacak olan Tasarruf Genelgesinin de, büyük bir olasılıkla, ocak ayında yayım
lanacağını belirtmek istiyorum. 

Bütçe görüşmelerinin, Genel Kurulda, bu kadar az sayıda milletvekiliyle yapılmasının, bi
ze göre önemli bir nedeni de budur. Çünkü, sayın milletvekilleri biliyor ki, buradan geçen büt
çe nasıl olsa uygulanmayacak: Bakanlar Kurulu, hatta sadece Maliye Bakanı veya Başbakanlık 
bildiğini okuyacak, belli kalemlerin ödenmesinde yetkiyi tekeline alacak, belli kalemlerde de 
harcama yetkisini bütünüyle kısacak. 

Tasarruf Genelgesinin, amacına uygun bir tarzda makul seviyelere ve makul sürelere indi
rilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, son dört yılda, tasarruf 
genelgelerine rağmen, alınan bina, lojman, sosyal tesis, döşeme ve demirbaşlarla, araçların -
Uçak dahil- hangi kuruluşlara, kimlerden, hangi amaç ve gerekçeyle, ne zaman ve kaça alındı
ğını öğrenmek istiyoruz. 

— 319 — 



T.B.M.M. B : 52 22 . 12 . 1993 O : 2 

Geçen yıl eleştirip, öneride bulunduğumuz serbest bırakma oranlarının, ilgili bakanlıkla
ra da sorumluluk verecek tarzda, sene başında ayrıntılı harcama programına uygun bir şekilde, 
yapılmasına olanak verecek düzenlemelerin, Bütçe Kanununun 5 inci maddesiyle getirildiğini 
görüyoruz. Bundan mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Çağdaş bir yaklaşım olan 
bu konunun yaşama geçirilmesini beklediğimizi, uygulanmayan bir madde olarak kalmasını 
da kesinlikle istemediğimizi hatırlatmak durumundayım. 

Değerli milletvekilleri, bu bütçede de, bütçe dışı kaynak kullanımına imkân veren fonla
rın disiplin altına alınmaya çalışıldığı, sayılarının 59'a kadar düşürüldüğü görülmektedir. Bu 
da memnuniyet verici bir gelişmedir; ancak, bütçe disiplinini bozan, sadece fonlar değildir. 
Bugün, dönersermayeler eliyle, vakıflar kanalıyla trilyonlara varan harcamalar, kaynaklar, son 
derece başıboş bir şekilde kullanılmaktadır. Enflasyonun önemli nedenlerinden birisi de bu 
harcamalardır. Bunların da mutlaka, cesaretle bütçe disiplini içine çekilmesi zorunludur. 

Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinde "Sermaye değişikliği" adı altında, Bütçe Kanununun 
47 nci maddesiyle yapılan düzenleme, Hükümete, gizli bir özelleştirme yapma yetkisi verecek 
niteliktedir ve kesinlikle Anayasaya da aykırıdır, özelleştirme hakkında çıkarılan kanun hük
mündeki kararnamelerin, Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle, Hükümetin böyle 
bir yola girdiği anlaşılmaktadır. Bu maddeyle, PTT'nin T'si de dahil olmak üzere, tüm KİT'
ler, bir gecede -Süt Endüstrisi Kurumu örneğinde olduğu gibi- Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının teklifi, Maliye Bakanlığının onayıyla elden çıkarılabilecek, birilerine peşkeş çekilebi
lecektir. Bu yol, çıkmaz yoldur. Hükümetin, kafasını tekrar kayaya çarpmadan, bir an önce 
bu düşünceden vazgeçmesini bekliyoruz. 

BAŞKAN — 5 dakikanız var efendim. 

HAYDAR OYMAK (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, belediyelerin sağlıklı ve yeterli finans kaynaklarına kavuşturama

ması nedeniyle, ihtiyaç duyulan finansmanın Maliye Bakanlığı bütçesine konan ödeneklerle 
1 sağlandığı, 1980 sonrasında ANAP döneminde getirilen uygulamalar olarak karşımıza çıkmış 
ve halen devam etmektedir. 

Hepimiz anımsarız, 1989 yerel seçimlerinde, ANAP, "Eli kolu bağlı bir başkan mı istersi
niz?" diye, bunu en acımasız şekilde kullanmıştı. Bu yardımın yapılmasında, takdir yetkisi ol
makla birlikte, nüfus sayısı, il, ilçe ve kasaba olma durumu, turistik yörede bulunma özelliği 
gibi bazı objektif ilkelere uyulurdu. 

Bu Hükümet döneminde, bu yardımların, objektif kıstaslar bir tarafa bırakılarak, tümüyle 
keyfî olarak uygulandığı görülmüştür. Yardımın kimin tarafından yapılması gerektiğinin bile 
Sayın Maliye Bakanımızca kavranamadığı görülmüştür, Maliye Bakanlığınca karşılanması ge
reken talepler... 

MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Ne diyorsun?.. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Sayın Bakanım, isterseniz özel olarak anlatırım. Ben 

ne söylediğimi gayet iyi biliyorum. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Ayıp oluyor, ayıp. Orada başka, burada 

başka oluyor... 
BAŞKAN — Sayın Bakan... 
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HAYDAR OYMAK (Devamla) — Maliye Bakanlığınca karşılanması gereken bu talepler 
Sayın Bakana iletildiğinde, Sayın Bakan büyük bir hedef şaşırmacasıyla, bunun başka bakan
lıklarla görüşülmesi önerisinde bulunmakta; bu da, tabiî son derece anlamsız, ilişkisi kurula
mayan bir durum doğurmaktadır. Bunu üzüntüyle tespit ettikten sonra, Doğru Yol Partisi ve 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Koalisyonu döneminde, bu yolla, hangi belediyelere, ne tutarda 
yardım yapıldığının açıklanmasını talep ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, maliye Bakanlığının tasarrufunda olan Hazineye ait taşınmaz mal
ların, ülkenin sosyal yapısı da dikkate alınarak, ekonomiye katkı yapacaktır anlayışla yönetile-
mediği öteden beri bilinmektedir. Ancak, son zamanlarda, özellikle yerel seçimler arifesinde, 
seçim malzemesi olarak kullanıldığını gösteren yeni işgallere, gecekondulaşmaya göz yumma
ların arttığı gözlenmektedir. Devletin görevi, sağlıksız kentleşmeyi görmezlikten gelmek değil, 
tam tersine, planlı yapılaşmayı birinci plana çıkarmaktır. Ancak, böyle bir anlayışın Hükü
mette olmadığı görülmektedir. Seçim meydanlarında vaat edilen iki anahtardan birisinin veril
me yolu olarak gecekondulaşmayı özendirme yolu mu seçildi acaba? Bunu anlamak istiyoruz. 

Maliye Bakanlığında, ANAP döneminde yaşama geçirilen ve adı "arsa sertifikası" ola
rak bilinen bir uygulama daha var. ANAP döneminde, alt limiti 2 milyon lira, üst limiti 10 
milyon lira olan, yaklaşık 18 bin tane arsa sertifikası satıldı ve insanlara bu sertifikalar karşılı
ğında arsa verileceği vaat edildi. Bunlar, bugüne kadar yaşama geçirilmedi. Sayısı 6 500'ün 
üzerinde insan bundan mutazarrır durumdadır. Bunların durumuna bir an önce çare bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: sözlerimin sonuna doğru gelirken bir konuya daha 
kısaca değinmik istiyorum. 

BAŞKAN — Sonuna doğru değil de, sonuna gelin artık. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Tamam, toparlıyorum efendim. 
Değinmek istediğim konu, gazete ilanlarıyla ilgilidir. Bu ilanlar hangi mantıkla, hangi açıdan 

hareket edilerek verildi? Bunları gerçekten merak ediyoruz. Genel Başkan seçilmeden önce ba
zı basın kuruluşlarına yüzde 30'Iar düzeyinde düşük faizli krediler sağlanmıştı. Bu ilanlar, acaba 
yerel seçimler öncesinde benzer mantıklamı verildi? TRT Kanununun, sanıyorum 19 uncu mad
desinde, hükümetin yaptığı icraatları bedava yayınlama zomrunluluğu var. Hükümet, çok da
ha geniş bir kitleye, çok daha kısa yoldan yapmak istediği şeyleri veya yaptıklarını direkt yolla 
yayınlayabilirdi; ama, bu yolu seçmemiş, tam tersine, ilan yolunu seçmiştir. TRT yolu niye kul
lanılmamıştır? Bunu merak ediyoruz. Bu ilanlar nedeniyle, kimlere, ne kadar para ödenmiş
tir? Bu ilanların tasarruf genelgesinde yeri var mıdır? "âleme verir talkını, kendi yutar salkımı" 
özdeyişini hatıra getirmiyormu bu ilanlar? 

Değerli arkadaşlarım, geçenlerde Amasya'ya gittim, orada, köyde sohbet ederken, bir yaşlı 
amca, yine bu ilanları duydu, sanıyorum bunlardan esinlendi, bir soru sordu; "kahvede otu
rurken yanımdaki insanlar konuşuyardu, benim okur yazırlığım yok; yeni bir terör ortaya çık
mış, bu terör ne terörüdür? Terörün bir de teröristi vardır. Terör bir olgudur. Bu terörü yapan
lar da birileridir. Acaba terörün adı ekonomik miymiş, neymiş; bu terörün sorumluları kim
ler?" diye sordu. Ben, doğru dürüst cevap veremedim ve yüzüm kızardı, mahcup oldum... 

BAŞKAN — Sayın Oymak, toparlıyor musunuz? 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
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Bu terörün teröristleri, acaba, yıllarca uygulanan yanlış ekonomik kararlar sonucu ülkeyi 
işsizlikten enflasyona, içgüvenlikten dış itibara, eğitimden sağlığa, demokratikleşmeden laikli
ğe kadar sorunlar yumağı haline getiren, bunların altında halkı ezdiren, hayalî ihracatlar, usulsüz 
krediler, iLKSAN, İSKİ, ASKİ gibi yolsuzluklarla devleti soyduran, vergi kaçıranları affeden, 
yüzsüzlerin isimlerini bile açıklama cesaretini gösteremeyen, seçimlerde verdikleri sözlerin ter
sini yapan; Sayın özal, Sayın Akbulut, Sayın Yılmaz, Sayın Demirel ve Sayın Çiller hükümet
leri mi? Bu hükümetlere destek olan ANAP'Iı, DYP'li, SHP'Ii parti yöneticileri mi ve yine 
destek veren milletvekilleri mi?.. Yoksa, 28 bin liralık trafik cezası için evinden polis marifetiy
le alınan şoför mü?.. _ 

BAŞKAN — Sayın Oymak, mikrofonu kapatıyorum. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Bitiriyorum efendim 
BAŞKAN — Bitmiyor ama... 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Türk Ulusu adına, toplumumuz adına, Cumhuriyet Halk 

Partisinin bir milletvekili olarak bu surularıma cevap verilmesini bekliyorum. 
Bu duygularla, 1994 yılı bütçesinin Maliye Bakanlığı çalışanlarına ve terörist olmayan ulu

sumuza hayırlı olmasını diler, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi tekrar 
saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oymak. 

Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Alaettin Kurt'un, 
Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşmekte olduğumuz Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; konuşmamın esasına geçmeden önce, İktidar kana
dına mensup bir sözcü olarak, muhalefete mensup milletvekilleri arkadaşlarımın burada yap
mış oldukları eleştirilere göz atmak istiyorum. 

Değerli Oymak'ı, Plan ve Bütçe Komisyonunda beraber mesaimiz oldu, çok yakından ta
nıyorum; birçok şeyi hatırlıyorlar. 1989 Mahallî seçimlerinde, Anavatan Partisinin, kendi par
tilerinden seçilmediği takdirde, belediye başkanlarını urganla nasıl bağlayacağını, onu gazete
lere nasıl yansıttığını hatırlıyorlar ve yine iki anahtarı da hatırlıyorlar; ama ben kendilerine 
sormak istiyorum : 1992 yılında Plan ve Bütçe Komisyonundaki şu tutanağı hatırlıyorlar mı? 
Bakınız, burada, Değerli Oymak, Sosyaldemokrat Halkçı Parti milletvekili olarak bütçe üze
rinde neler söylemiş : "Geçmiş dönemde, enflasyonla mücadele konusunda ciddî tedbirler alın
mamıştır." ANAP dönemini kastederek söylüyorlar. Devam ediyorlar "maliye politikalarına 
gerekli önemin verilmemesinin sonucu, bugün geldiğimiz bu sıkıntılı noktadır" diyorlar. Te
spitleri bu. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — İki yıl önce öyleyse; siz neyi değiştirdiniz? 
ALAETTİN KURT (Devamla) — Değerli Grup Başkanvekilim, değerli arkadaşımız de

vam ediyorlar; sabırlı olursanız... 
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Şöyle devam ediyor : "İktidar olarak bize de önemli sorumluluklar düşmektedir. Malî 
yapıdaki dağınıklığa son vermemiz gerekmektedir. Bu konudaki adımların atılmaya başlama
sına, ilk adım olan, fonların büyük çoğunluğunun tek bir hesapta toplanması -bütçeye alın
ması ifadesi yerine bunu kullanmışlar- önemli bir aşamadır" diyorlar ve yine değerli kardeşim 
bu konuşmasına şöyle devam ediyor : "Değerli arkadaşlarım, son yıllarda yaşanan malî disip
linsizlikte, gelir azaltıcı ve gider artırıcı birçok düzenlemede Maliyenin görüşünün dikkate alın
mamasının önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Pek çok kanun, kanun hükmünde karar
name, Maliyenin aksi görüşüne rağmen çıkarılmıştır. Gelinen nokta açıktır : Gayrisafi millî 
hâsılanın yüzde 7'sini bulan bir bütçe açığıdır. 

Ekonomik alandaki başarımız, harcamalarda etkinlik ve verimlilik yanında, sağlam gelir 
kaynaklarına da bağlıdır. Bu bakımdan, Gelir İdaremize büyük görevler düşmektedir. Vergi 
idaresinin süratle modernize olduğunu görüyoruz. 

Aynı yenileşmelerin vergi daireleri dışında, gelir toplayan saymanlıklarda, gümrük ve büt
çe dairelerinde de gerçekleştirilmesini, bunun için gerekli maddî ve personel desteğinin sağlan
masını bekliyoruz. Saymanlık otomasyonu konusundaki çalışmaları takdirle karşılıyoruz." 

Şimdi, bunları söyleyeceksiniz, ondan sonra da, tabiî, muhalefet psikozuyla bu kürsüye 
geleceksiniz, başka şeyleri hatırlayacaksınız; ama, bu söylediklerinizin hepsini unutacaksınız!.. 
Bu olmaz değerli kardeşim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Hiç birini unutmadık. O umudu siz sömürdünüz. 
ALAETTİN KURT (Devamla) — Unutmadıysanız, o zaman, o takdirleri de, bu kürsüye, 

Yüce Parlamentonun önüne getirip, değerli milletvekillerimize arz etmenizi de sizlerden beklerdik, 
HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Hatip konuşmayı dinlememiş galiba... 
BAŞKAN — Efendim, birbirinize kızmayın. Eski ortaktınız, şimdi yollarınız ayrıldı; kız

mayın birbirinize... 
ALAETTİN KURT (Devamla) — Evet, yani biz çok seviyoruz kendisini. Sadece, sözle

rinden bazı pasajlar hatırlattık. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, aynen ANAP'ın devamı gibi oldular 

şimdi!.. 
BAŞKAN — Sayın Grup Başkanvekili, ben sizin yorumunuza yorum yapacak değilim; 

ama biraz önce söylediğim söz haklıdır ve yerini de bulmuştur. 
Devam edin Sayın Kurt. 
ALAETTİN KURT (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eleştirilere göz at

maya sondan başladım, başa doğru geliyorum. 
Anamuhalefet Partisi Grubu adına konuşan değerli milletvekili arkadaşımızın da burada 

sözleri var. O da, buradaki ifadelerinde diyorlar ki, "Bugün belge düzeninin oturulmaya çalı
şıldığı ülkemizde -yani, 1992'de, o gün ülkede belge düzeninin oturtulmaya çalıştığını kabul 
ediyor- biz, muhalefet olarak elimizden gelen her yardımı yapmayı vaat ediyoruz." Gel gör ki... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ne var bunda? 
ALAETTİN KURT (Devamla) — Şu var değerli büyüğüm; şunu anlayamıyorum ben : 

Hem her türlü yardımı yapacağını vaat edeceksin hem de ondan sonra geleceksin bu kürsüye, 
bu iktidarın malî politikalarının hiçbirinin doğru olmadığını söyleyeceksin... Bu da kabul; ama 
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ardından, bu iktidar, bu Maliye Bakanlığı, gelirleri artırıcı vergi kanununu çıkarabilmek için 
elinden gelen gayreti gösterecek, sen de vaat ettiğiin halde, ona yardımcı olmayacaksın!.. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ama, yanlış şeyler getiriyorsunuz Sayın Kurt; 
bütün sanayi ve ticaret erbabı ayağa kalktı. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — Sayın Ergüder, İzniniz olursa, biraz sonra onları da ko
nuşacağız, biraz sonra onları da tartışacağız. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hay hay. 
ALAETTİN KURT (Devamla) — Ben, anlayamadığım şeyi söylüyorum; yani, kafamın 

takıldığı noktayı söylüyorum. 
Bunlardan birincisi, söz verildiği halde yardımcı olunmamasını anlayamıyorum. İkincisi 

de; arkadaşımız buradaki konuşmasında dediler ki, "iktidara gelmeye hazırlanıyoruz, çok ya
kın zamanda iktidara geleceğiz." Madem iktidara gelmeye hazırlanıyorsunuz, madem çok ya
kın zamanda iktidara geleceksiniz; iyi ya, size hazır bir vergi kanunu çıkarıyoyruz, daha ne 
istiyorsunuz?!.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Milleti bulamayaycağımızdan korkuyoruz. 
ALAETTİN KURT (Devamla) — İşte, sizin menfaatınıza bu. Çünkü, vergi kanunu çıka

ran hiçbir iktidar sevilmemiştir. Biz iktidar olarak vergi kanunu çıkarırız, siz de çok yakın za
manda iktidara gelir, ondan istifade edersiniz. Onun için ya verdiği sözün gereği, bu vergi ka
nununun çıkmasına yardımcı olmak doğru, ya da "iktidar olmak" sözünden bahsetmek yan
lış. Eğer bir siyasî parti iktidar olabileceğine inanıyorsa o zaman, bu vergi kanununun çıkma
sına yardımcı olması lazım; bu vergi kanununa azamî muhalefet gayretine düşmemesi lazım. 

Tabiî, bunlar benim şahsî mülahazalarım, deüşüncelerim, cevabını bulamadığım sorular. 
Toplumun tüm kesimlerinde olumsuz tepkiye yol açan vergi tasarısından bahsettiler. Tabiî 

yadırgadım. Bu vergi tasarısı, toplumun hangi kesimlerinde olumsuz tepkilere yol açmış? Biz 
burada toplumun, milletin vekilleriyiz; toplumu temsil eden insanlarız, toplumun tepkilerine 
yol açacak hiçbir şeyi yapmayız; ama, doğrular neyse, bu ülkenin, bu milletin menfaatine on
ları yapmaktan da vazgeçmeyiz. 

"Borç faizlerini ödeme ve transfer bütçesi dersek, yanılmış olmayız" dediler. Sormazlar 
mı; "yani, bu bütçeler bu hale bir yılda mı, iki yılda mı geldi" diye? Yani bu bütçeler, eskiden 
çok iyiydi de, Koalisyon İktidarı geldi, ondan sonra, hemen aldığı borçların faizlerini bindirdi 
ve bu bütçeler, borç faizlerini ödeme ve transfer bütçeleri haline geldi... Tabiî, bu da inandırıcı 
ve doğru değildir. Biraz sonra, konuşmamın esasına, özüne girdiğim zaman, bunda ne kadar 
haklı olduğumuz görülecektir. 

BAŞKAN — Yalnız, özüne gelinceye kadar bu arada 11 dakikanız geçti. Hatırlatmadı 
demeyin. 

ALAETTİN KURT (Devamla) —- Sayın Başkanım, sizin ne kadar müsamahakâr olduğu
nuzu, bu Parlamento çatısı altındaki altı yıllık tecrübemden biliyorum. Diğer arkadaşıma gös
terdiğiniz müsamahayı, sanırım bana da gösterirsiniz. O inançtayım. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, dikkatle not ettim bu sözünüzü. 
ALAETTİN KURT (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi 

olarak bizleri, Hükümetimizle beraber, ülkemizin sorunlarını, ekonomik ve sosyal gerçeklerini en 
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iyi anlayan bir ekibiz; bu gerçekler ışığında, en akılcı ve inandırıcı çözümleri düşünen bir eki
biz. Şimdi, niçin ben bunları söylüyorum?.. Emin olunuz ki, bunları siyaset yapmak için söy
lemiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, altını çizerek söylüyorum : Kim gelirse gelsin, kim iktidar 
olursa olsun, bizim bugün yapmaya azmettiğimiz işleri yapmak, almaya çalıştığımız tedbir ve 
önlemleri almak, çözmeye çalıştığımız problemlere eğilmek zorundadır. Nedir bunlar?.. 

Değerli arkadaşlarım, birinci olarak yapılacak işlerin başında, devlete sağlam kaynak bul
mak mecburiyeti gelmektedir. Affedersiniz, amiyane tabiriyle, bunun lamı cimi yoktur. Devlet 
büyümüştür. Hızlı bir nüfus artışı vardır; ülke nüfusu 60 milyona yaklaşmıştır. İhtiyaçlar art
mıştır, talepler çok büyümüştür. Büyüyen, artan bu talepler oranında imkânlar, kaynaklar ar-
tırılamamıştır. Artan talepler bütçeleri zorlamış ve dolayısıyla, olmayan kaynak sonucunda açık 
bütçeler devri başlamıştır. Geçen yıllar itibariyle bütçe açıkları iç ve dış borçlanmayla kapatıl
maya çalışılmış, para basılmış, dolayısıyla, bir taraftan borç faizleri bütçenin dörtte bir merte
besine ulaşırken, diğer taraftan da yüksek enflasyon kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce ifade ettiğim gibi, söylediklerimin bir siyasî şov olarak 
algılanmaması bakımından iddia ettiğim gerçeği herkesin kavrayabilmesi için özel bir araştır
ma yaptım ve bir tablo hazırladım. Bu tabloyu Devlet Planlama Teşkilatının yayınlarında bu
lamazsınız. Bu tabloda ne var?.. Bu tabloda, 1984'ten 1994 yılına gelirken, fiziken büyüyen 
Türkiye'nin kuruluşlarından Devlet Planlama Teşkilatına gelen yatırım talepleri ve devletin bu 
talepleri ne oranda karşılayabildiği var; Devlet Planlama Teşkilatına kuruluşlardan gelen yatı
rım talepleri ve Devletin, var olan kaynaklarıyla, bunu hangi ölçülerde karşılayabildiğinin he
sabı, kitabı var. 

Hangi kuruluşlardan Devlet Planlama Teşkilatına yatırım talepleri gelmiştir?.. Bu kuru
luşlar, genel ve katma bütçeli daireler, döner sermayeler, KİT'ler, tiler Bankası ve fonlardır. 
Bu kuruluşların 1984 yılı yatırım talebi nedir, yüzde kaçı bütçede yatırım programına girebil
miştir ve 1994'te nereye gelinmiştir? tşte, bu tablo değerli milletvekilleri, onu göstermektedir. 

Değerli bilgilerinize sunmak istiyorum; Bakınız, 1984 yılında genel ve katma bütçeli dai
relerden Devlet Planlama Teşkilatına gelen yatırım talebi, ancak yüzde 54,1 oranında karşıla-
nabilmiştir. Aynı yıl, döner sermayeli idarelerden gelen yatırım talebi, yüzde 77; KİT'lerden 
gelen yatırım talepleri de yüzde 65,2 oranında karşılanmıştır; İller Bankasından gelen yatırım 
taleplerine karşılık tahsis ise yüzde 57,6 olmuştur. Bütün bunların toplamının ortalamasına 
bakıldığında da, Devlet Planlama Teşkilatına, 1984 yılında gelen taleplerin karşılığında yapı
lan tahsislerin oranı yüzde 59,8'dir değerli milletvekilleri. 

Aradaki yılları geçiyorum, 1994 yılı için geldiğimiz noktayı arz ederek, sözlerime devam 
etmek istiyorum. 1994 yılında, genel ve katma bütçeli dairelerin Devlet Planlama Teşkilatına 
getirdiği talepler, devlet kaynaklarıyla beraber, ancak, yüzde 27,6 oranında karşılanabilecek
tir; yani, 1984'te yüzde 54,1 olan talebi karşılama oranı, 1994 yılında yüzde 27,6'ya düşecektir. 
Genelinde ise; diğer daireleri de katarak müşterek rakamı ele alacak olursak, 1984 yılında yüz
de 59,8 olan talebi karşılama oranı, tahsis oranı, maalesef, büyüyen, nüfusu artan, talepleri 
artan Türkiye'nin, bu artış oranında kaynaklan artmadığı için, 1994 yılındaki talebi karşılama 
oranı yüzde 35,1'e düşecektir değerli milletvekilleri. 
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Değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi, çoğalan, büyüyen Türkiye'nin, yatırım talebi hızla 
büyürken, o talebi karşılama oranı giderek küçülmektedir. Artan gayrisafî millî hâsıladan dev
let daha çok vergi almadığı takdirde, bütçeler giderek daha fazla açık verme istidadı göstere
cektir; iç borçlar daha hızlı artacak, borç faizleri daha fazla yük oluşturacak, enflasyon aşağı
lara çekilemeyecektir, öyleyse ne yapmalıdır, ne yapıyoruz?.. 

öncelikle ve ivedilikle, sağlam kaynağa esas olacak vergi reformu yapılmalıdır ve biz de 
vergi reformu yapıyoruz, tki iki daha dört eder; işte bunun lamı cimi yoktur. Denebilir ki, "Efen
dim, vergi reformu diyorsunuz, ama bu yük taşınabilir durumda mıdır?". Efendim, bakınız, 
yeni millî gelir serilerine göre, 1993 yılında ülkemizde vergi yükü yüzde 19,2'dir. Halbuki OECD 
ülkelerinde bu yük, bu oran yüzde 29'dur. 

Vergi, milletin iktisadî numusudur. Bugün uygulanan vergi sistemimizde ciddî sorunlar 
vardır. Bu sorunların bir kısmı da, 1985 yılında çıkarılan 3239 sayılı Yasadan kaynaklanmaktadır. 

Yeniden sermaye gelirleri kâr payları, kurum kazançları vergi kapsamına alınmalıdır. Bu 
kesimler üzerinde vergi yükü çok düşüktür. Bugün vergide adalet ilkesi bozulmuş, milyarlık 
kâr payları çok düşük oranlarda vergilenir hale gelmiştir. "Vergi sisteminde sorun yoktur, her 
şey iyidir" demek mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, işte bunun için yeni bir vergi reform tasarısı hazırlanmış ve Mec
lisin gündemine getirilmiştir. Bu tasarının maliye politikamıza önemli katkıları olacağı mu
hakkaktır. Bu tasarıyla beraber, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak esası dü
şünülmüştür. Vergi adaletinin sağlanması esas alınmıştır. Bu tasarıyla, sağlıklı bir belge düzeni 
yerleştirilecek; bu tasarıyla, çağdaş ve etldn Gelir ve Kurumlar Vergisine ulaşılmış olacak; bu 
tasarıyla, vergi adaleti sağlanacak; bu tasarıyla, sermaye piyasası genişletilecek; bu tasarıyla, 
namuslu ve dürüst mükellefler korunacak; bu tasarıyla, çeşitli vergi kanunları güncelleştirile
cek; bu tasarıyla, vergide basitlik sağlanacak: bu tasarıyla, kayıt dışı ekonomi kontrol altına 
alınacak; bu tasarıyla, götürü vergileme usulü yeniden düzenlenecek: bu tasarıyla, vergi tarife
si dilimleri genişletilecek; bu tasarıyla, çek, bono, poliçe gibi kambiyo senetleri için defter tut
ma zorunluluğu getirilecek; vergi borcunu ödemeyenlerin idarece açıklanabilmesi temin edile
cek; vergi yaygınlaştırılacak, vergi basitleştirilecek, kamu finansmanında denge sağlanmış ola
caktır, 

ifade etmeye çalıştığım gibi, kamu finansman açığı önemli sorunlarımızdan biridir. Ka
mu finansman açıklarının sağlam gelir kaynaklarıyla kapatılması lazımdır. Bugün vergi refor
mu, enflasyonla mücadele için gerekli olduğu gibi, ekonomik ve sosyal amaçların gerçekleşti
rilmesi bakımından da elzemdir. Vergi almadığınız yerde ne yapacaksınız?.. Ya para basacaksı
nız ya da zam yapacaksınız. Bunlar da sağlıklı ekonomik hadiseler değillerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sanırım, Koalisyon Hükümetlerimizin vergi reformu 
tasarısına verdiği önemin maksadı daha iyi anlaşılmış bulunmaktadır. Fizikî olarak büyüyen 
yatırım taleplerinin arttığı Türkiye'de, Maliyemiz başka ne yapmak istiyor? 

Şimdi, ikinci önemli bir konuyu ele almak istiyorum : Kamu finansman açıkları, kamu 
harcamaları meselesi. 1994 bütçesinin 192 trilyon lira başlangıç açığı bulunmaktadır. Bilindiği 
gibi, bütçe oldukça gerçekçi bir bütçedir. Bütçe harcamalarının yüzde 90'ı zorunlu harcama
lardan oluşmaktadır. Yatırım harcamaları yüzde 10,5'tur. Kamu kurumlarının kırtasiye, yakıt, 
su, elektrik ve demirbaş giderlerinden oluşan diğer cariler yüzde 8,4 mertebesindedir. Bu gi
derleri daha fazla kısmak mümkün değildir. 
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Kamuda çalışan işçi ve memur sayısı da düşürütemedîğine göre, kamu harcamalarında kı
sıtlamaya gitmek suretiyle tasarruf önlemi almak ve böylece bütçe dengesini kurmak mümkün 
değildir, tşte, bunun için yapılacak birinci iş, vergi reformu yapmaktır, tkinci olarak da, kamu 
maliyesine önemli yük getiren KİT'ler devlete yük olmaktan çıkarılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, 5 dakikanız var. 
ALAETTtN KURT (Devamla) — Bu önemli gerçek de, Hükümetimizce zamanında teş

his edilmiş ve KİT'lerin özelleştirilmesi için daha işin başında çalışmalar başlatılmıştır. 
Herkesin bildiği gibi, KİT'ler, BİT'Ier, belediyeler, sosyal güvenlik kuruluşları, kamu ke

simini oldukça zor duruma sokan kuruluşlardır. Tabiî ki, bu kuruluşları bu halde teslim al
mak; ancak, ekonominin bu kamburlarına çözüm bulmak zorunda olduğumuzun da bilincin
deyiz. Bugün üzerinde tartışma yapılan bu iki sorunu çözmekle ekonominin birçok sorunu da 
çözülmüş olacaktır. 

Enflasyonun özlenen seviyelere düşürülmesi, kamu kesimi borçlanma gereğinin azaltılması, 
bütçe açığının kapatılması, iç borçların ve faizlerinin düşürülmesi, istikrarlı bir büyümenin te
mini, yatırımlara daha çok kaynak ayrılabilmesi mümkün olacaktır ki, bu, sağlıklı bir ekono
mi demektir. Sağlıklı bir ekonomide de giderek, dış borç azalacak, dış ticaret açığı kalkacak, 
işsizlik azalacak, istihdam artacaktır. Yapmak istediğimiz işte budur. Bu yolda yapılması gere
ken her şey yapılacaktır. 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, devletin, ekonomik faaliyetlerinin dengeli bir biçimde 
azaltılması, giderek sübvansiyon dağıtan yapıdan arındırılması, ekonomide kuralları belirle
yen bir konuma kavuşturulması lazımdır ve bu konuda, bu uğurda çalışma yapılmaktadır. 

Devlet, sosyal devlet olmanın gereği olarak, başta eğitim, sağlık ve çevre olmak üzere, ka
mu hizmetlerinin yürütülmesinde etkin bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Para ve maliye politikaları arasında uyum sağlanmaktadır. KtT'lerin.birliklerin, belediye
lerin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının bütçeleri sürekli açık vermektedir. \apısal değişimin ger
çekleştirilmesi şart olduğu gibi, özelleştirme de bir önemli ihtiyaç haline gelmiş bulunmaktadır. 

Ekonomide reçetenin doğrusu neyse, o, cesaretle uygulanmaktadır. İşte getirilen vergi ya
sa tasarısı onun ifadesidir. Hiçbir hükümet vergi kanunu çıkarmaya cesaret edemez. Bütçe açı
ğım azaltmak için, hem vergi gelirlerini artırıyoruz, hem de harcamalann hızını yavaşlatacak 
tedbirler alıyoruz. Kaynaklar bütçe içerisine alınıyor. Teşvik ödemelerinin bütçe kapsamına alın
mış olması da, bunun çok önemli bir adımıdır. 

Kamu kesimi finansman açığını daraltılması ve malî dengenin mutlaka temin edilmesi ge
reklidir; bunu yapmaya gayret ediyoruz, tşte bunun içindir ki, vergi sistemi yeniden ele alınmış 
bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, büyük bir ülkedir. Bu büyük ülkede insanları 
rahatsız edecek birçok olay olabileceği gibi, insanları mutlu edecek yüzlerce olaydan da bahse
dilebilir. önemli olan, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin bu yolda ilerlemesine devam edebilmesidir. 

Bugün ülkemizin ekonomisine bakıldığında söylenecek son söz şudur : Ülke ekonomisin
deki bütün sıkıntılara ve devraldığımız problemlerin henüz tümüyle çözülmemiş olmasına rağ
men, Türkiye önemli bir büyümeyi gerçekleştirmiştir. 
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1992 yılındaki yüzde 5,6'Iık bir büyümenin ardından, 1993 yılındaki tahmini yüzde 7.8'lik 
bir büyüme olacaktır; bu, oldukça sevindiricidir. Her şeye rağmen Türkiye, yıllık yüzde 5'lik 
bir büyümeyi sağlamayı mutlaka devam ettirilebilmelidir. Ayrıca, büyümenin özellikle sanayi 
kaynaklı olması da sevindiricidir. 

Ekonomimizde bir başka önemli nokta, son iki yılda... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurt. 
ALAETTtN KURT (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
... sabit sermaye yatırımlarının giderek artmakta olması ve bunun da kamu sektörü yatı

rımlarının gerilemesi yanında, özel sektör yatırımlarının artmasıyla gerçekleşmesidir. 
Fiyatlar konusunda gelince: Fiyatların mutlaka istikrarlı bir seyir izlemesi gerekir. Ancak 

1983'ten sonra uygulanan ekonomik politikalarla, yüksek enflasyon kronikleşmiştir, örneğin, 
1987'de enflasyon hedefi üzde 20 iken, yüzde 49; 1988*de hedef yüzde 33 iken, yüzde 69,2; 
1989'da hedef yüzde 38 iken, yüzde 63,9 olmuştur. 1992'de enflasyon yüzde 64,9 olmuştur; 
1993*te de yüzde 60 civarında olacaktır. 

Asıl hedef, enflasyonu mutlaka makul seviyelere indirmektir, bunun da, ifade ettiğim gi
bi, yolu kaynak bulmaktan geçmektedir. Bu yolda da girişimler bütün hızıyla, bildiğiniz gibi, 
devam etmektedir. 

BAŞKAN — Toparlayalım efendim. 
ALAETTtN KURT (Devamla) — Sayın Başkan, çok önemli konular geriye kaldı; ama 

dış borçlar... 
BAŞKAN — Gelecek senenin bütçesi de var, o zaman da söyleriz onları. 
ALAETTtN KURT (Devamla) — Doğrudur. 
Dış borçlar konusunda arkadaşlarıma biraz bilgi verip, sözlerimi bağlayacağım. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dış borç profilindeki rakamları, yorum yapmadan, 

sizlere arz etmek istiyorum : 1988'de 40 milyar 722 milyon dolar; 1989'da 41 milyar 751 milyon 
dolar, artış yüzde 2,53; 1990'da 49 milyar 35 milyon dolar, artış yüzde 17,45; 199İ'de 50 milyar 
489 milyon dolar, artış yüzde 2,88; 1992'de 55milyar 592 milyon dolar, artış yüzde 10,11; 1993'te 
de 59 milyar 381 milyon dolardır. Burada 62 milyar dolar gibi bir rakam verdiler, ben o rakamı 
bir yerde bulamadım; Sayın Yücelen bu rakamı nereden temin ettiyse onu kendisinden ben de , 
rica ediyorum. 

Kısa vadeli borçlar : 1988'de 6 milyar 417 milyon dolar; 1989'da 5 milyar 745 milyon do
lar; 1990'da 9,5 milyar dolar; 199Pde 9 milyar 117 milyon dolar; 1992'de 12 milyar 660 milyon 
dolar; 1993'te de 14 milyar 485 milyon dolardır. 

Yani dış borç servisinde çok önemli rakamlar var değerli arkadaşlarım, bunu dikkatinize 
sunmak istiyorum. Yani geri ödemelerde, ana para ve faiz olarak geri ödediğimiz dış borç ser
visinde durum şudur : 1988'de 7 milyar 158 milyon dolar ödeme yapmışız; 1989'da 7 milyar 
170 milyon dolar; 1990'da 7 milyar 250 milyyon dolar; 1991'de 7 milyar 525 milyon dolar; 1992'de 
8 milyar 88 milyon dolar geri ödeme yapmışız değerli arkadaşlarım. 

Toplam dış borcun gayri safî millî hâsılaya oranı da, 1988'de yüzde 57,5 iken, 1993'te yüz
de 49,7 oranına düşmüştür; bu da sevindiricidir. 
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Değerli arkadaşlarım, ben sizlere gayrî safi millî hâsıla artışı, toplam döviz gelirleri artışı, 
uluslararası rezerv artışı, dış borç artışı, toplam iç borç ve gayrî safı millî hâsılaya oranlarını 
ve daha birçok önemli rakamı vermek isterdim; ama, Başkanın ve sizlerin sabrını taşırmak is
temiyorum. 

Sözlerimi burada bağlıyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Başkan, izninizle... 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Kurt, ismimi de zikrederek, benim iki yıl önce 

bütçe kanunu üzerinde yaptığım bir konuşmayı tahrif etti. Ben orada fonların azaltılması, tek 
hesap altında toplanması olumludur, demişim; bugünkü konuşmamda da söyledim. 

Bugünkü konuşmamda da, fonların disiplin altına alınmasının olumlu bir gelişme oldu
ğunu belirttim. O günkü bütçedeki hedeflerdir önemli olan; hedeflere göre bakıp, olumludur 
ya da olumsuzdur demek gerekir. 

BAŞKAN — Benden isteğiniz ne efendim? 
HAYDAR OYMAK (Amasya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz veremiyorum. Sözleriniz zabıtlara geçti. Şunun için vermiyorum : Çün

kü, zabıtlardan aynen okudu, size bir sataşmada bulunmadı. 
Buyurun efendim. 
HAYDAR OYMAK (Amasya) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Ama, siz bu arada söyleyeceğinizi söylediniz zaten. Zabıtlara geçti. Gözü

müzden kaçmış değil. 
Söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, önce Sayın Abdullah Gül, sonra da Sayın Abdülla-

tif Şener'dedir. 
Buyurun Sayın Gül. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; bugün, Maliye Bakanlığının bütçesini öğleden beri konuşuyoruz. Aslında bu son iki hafte 
içerisinde konuşmaların çoğu zaten Maliye Bakanlığını ilgilendiren mevzularla ilgili idi. Gerek 
Türkiye'nin genel ekonomisini ilgilendiren diğer kuruluşların bütçesini konuşurken, gerekse 
Vergi Yasası ile ilgili görüşmeler devam ederken, hep Maliye Bakanlığını ilgilendiren mevzulara 
da devamlı girdik. Dolayısıyla, bugünkü konuşmalarımız bir nevi belki bunların tekrarı niteli
ğinde de olacaktır. 

önce, tabiî, ister istemez, genel ekonomik tabloyu kısa da olsa gözden geçirmek duru
mundayız. Zaten arkadaşlarımın da yaptığı şey budur. Ben aslında daha da kısa geçecektim; 
ama, ister istemez, arkadaşlarımın derin ve ince noktalara girmesi üzerine, ben de aynı nokta
larda açıklamalarda bulunacağım. 

Tabiî üzülerek görüyoruz ki, hazırlanan bütçeyle Türkiye'nin makro ekonomik dengeleri
ni gösteren göstergelerin de, bir sene daha yenileri ortaya çıktı; 1994 ile ilgili beklentiler açık
landı. Bu genel göstergelerin hemen hemen hepsi maalesef kötüye giden, iyiye gitmeyen gös
tergeler. 
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Bu, tabiî hepimizi üzüyor. Halbuki 1993 yılı bütçesi hazırlanılırken, buradan geçerken -
iddia edildiği gibi- gerçekten ekonominin bozulan dengeleri tekrar yerine oturtulabilseydi, ma
lî dengeler tekrar yerine oturtulabilseydi, belki 1994 bütçesi hazırlanırken, bu sıkıntı çekilme
yecekti; 

1994 yılındaki bütçe, arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, borç, faiz, ücret ve maaşların öden
diği ve Maliye Bakanlığını bir nevi vezne haline getiren bir yapı arz etmektedir. Bu bütçe, bu 
haliyle adeta bir transfer bütçesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bütçelerde bütün transferlere 
giden -carî harcamalarla beraber- ödeneklerin yüzde 90'a ulaştığını ve yatırımların payının sa
dece yüzde 10 olduğunu hatırlarsak, Türkiye'nin ne kadar ciddî sorunlarla karşı karşıya oldu
ğunu görürüz. 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, kalkınmasını gerçekleştirmemiş, altyapılarını tamamla
mamış, sağlık meselesini çözmemiş, eğitim meselesini çözmemiş, birçok sorunları hâlâ birçok 
geri kalmış ülkelerdeki gibi sıkıntı arz eden bir ülkede, yatırımların bu kadar düşük olması, 
gerçekten tehlikeli bir sinyaldir. 

Şimdi, kamu kesiminin borçlanma gereğinin yüzde 14 olarak tespit edilmesine rağmen, 
bunun bütçe uygulaması neticesinde yüzde 20'lere varacağını, belki de yüzde 20'leri aşacağını 
hepimiz tahmin ediyoruz. Bunu söylemenin, herhalde meseleyi kötü göstermek gibi anlaşılma
ması gerekir. Çünkü, bunlar ortadaki gerçeklerdir. Çünkü, artan iş ve dış borçların baskısı o 
kadar çok hissedilmektedir ki, işte bu vergi.paketinin de geliş sebebi odur. Aslında vergi pake
ti, devletin kaynaklarını, gelirlerini sağlam kaynaklara dayamaktan çok, tamamen fiskal, ta
mamen malî, tamamen bütçe açıklarını kapatabilme gayreti içerisinde getirilmiştir. Yoksa, dev
letin kaynaklarını, sağlam kaynaklara dağıtalım zihniyeti burada çok hafif basmaktadır, tşin 
aslına bakarsanız, 819 trilyon liralık bütçe Türkiye için büyük de değildir; çünkü, demin de 
dediğim gibi, kamu kesiminin etkinliğini ne kadar azaltmaya çalışırsak çalışalım; ama böyle 
bir büyük Türkiye'de, nüfusu böyle olan, cağrafyası bu kadar büyük olan bir Türkiye'de 819 
trilyon liralık harcamayla, halkın beklentilerini kesinlikle karşılayamayız. Demin dediğim gibi, 
sağlık sorununu kesinlikle çözemeyiz, ulaştırmayı kesinlikle halledemeyiz, hava kirliliğini ve 
birçok meseleyi halledemeyiz. 

Benden önce, arkadaşlarım da ifade ettiler, bu bütçe geldiğinde çeşitli bakanlıkların, özel
lik yatırımcı bakanlıkların arzu ettikleri paylar verilememiştir; çünkü kaynak yoktur. 

Yalnız, burada değerli DYP Sözcüsü Arkadaşımın, meseleye hep kaynak toplama açısın
dan baktığını gördüm. Halbuki, Türkiye, kaynakları olan; ama, kaynakları mobilize edileme
yen, kaynakları harekete geçirilemeyen bir ülkedir; ama, bunu dünyada, kaynakları olmadığı 
halde başaran ülkeler olmuştur. Asya'daki 5-6 ülke bunu yapmıştır. Haydi Japonya'yı geçelim; 
Kore bunu yapmıştır, Tayland yapmıştır, Singapur yapmıştır; Müslüman bir ülke olan Malezya 
yapmıştır. Bunları gerek kaynakları, gerekse dünyadaki satış merkezlerine olan uzaklıkları açı
sından, Türkiye'yle mukayese ettiğinizde, Türkiye çok daha avantajlıdır. Hazine Müsteşarlığı
nın bütçesinin görüşülmesi sırasında da ifade ettiğim gibi, 1960 yıllında Kore'nin toplam ihra
catı 33 milyon dolarken, bizim ihracatımız 330 milyon dolardı; ama, geçen süre içerisinde, biz 
kendi halkımızda başka şeylerle uğraşırken, onlar insanlarının kalkınmasıyla uğraştılar ve işte 
bugün, Kore'nin 80 milyar dolara, yakın, Tayland in 50 milyar dolara yakın ihracatı karşısında 
biz gelip tıkanmış vaziyetteyiz. 

— 330 — 



T.B.M.M. 12 : 52 22 . 12 . 1993 O : 2 

Tabiî ayrıca şu da var ; Yine değerli arkadaşım, Türkiye'deki büyümeden bahsettiler. Doğru, 
Türkiye'de istatistiklere oranlara bakarsak, bir büyüme vardır; ama, bu büyümenin sağlıklı 
bir büyüme olmadığını hepimiz biliyoruz; çünkü bu büyümenin sağlıklı bir büyüme olmadığı
nı hepimiz biliyoruz; çünkü bu büyüme tamamen tüketime dayalı olan bir büyümedir. Bu bü
yüme, tamamen ithalata dayalı, ithal edilerek ülkeye getirilen ve harcanan mallara dayalı bir 
büyümedir. Türkiye'de mevcut kapasitelerin artık sonuna gelindiğini ve artık kapasite kullanı
mının sonuna dayandığını da biliyoruz. Belki de ihracatın istendiği gibi artırılamamasının bir 
sebebi de budur. Ayrıca, sabit sermaye yatırımlarında bir artış değil, bir geriye kayış da vardır. 
Çünkü, 1994 programındaki tablolar bunu göstermektedir. Bu tabiî kamudadır; ama demin 
dediğim gibi, Türkiye'de kamu yatırımlarının gerilemesi de ciddî bir meseledir. . 

Şimdi, tabiî böyle bir durumda, harcamalara para yetiştiremeyen veyahut da mevcut kay
naklarının yüzde 90'ını yatırım dışı kaynaklara sevk eden bütçenin 192 trilyon lira açık verdiği 
söyleniyor ama, gerçekçi rakamların -gerek faiz ödemelerindeki realist olmayan, gerekse ücret 
artışlarındaki gerçekçi olmayan tahminlerden dolayı- harcamaların 1994 yılı içerisinde daha 

, da fazla artacağını, bir ek bütçe çıkarmak zorunda kalınacağını ve bu rakamın 300 trilyon lira
yı geçeceğini Hükümet çok iyi hesaplamaktadır, işte bunun içindir ki, Sayın Başbakan ve Sa
yın Hükümet, vergilerin, muhakkak artırılması gerektiğini ve özelleştirmenin yapılması gerek
tiğini ifade etmektedirler. Aslında, tabiî ki, vergilerin de orantılı olarak, gelişen ekonomiyle 
çoğalması lazımdır; ama, nasıl çoğalması lazımdır; bunu biraz sonra söyleyeceğim. 

Türkiye'de vergiler belli insanlardan alınmaktadır. Bulunan insanlardan alınmaktadır ve 
yaygınlaştırılmamaktadır. Gelen vergi paketinin olumlu yanlan muhakkak vardır; biz, şu olumlu, 
şu olumsuz demiyoruz; onu maddeler üzerinde görüşürken söyleyeceğiz; fakat genel olarak yi
ne aynı insanlara gidildiğini görüyoruz ve Türkiye'de halk aslında vergi de ödemektedir; fakat, 
vergi ödeyen insanların psikolojisinin de araştırılması lazımdır. Ödediği vergiler nereye gitmek
tedir? insanlar artık Türkiye'de bundan tatmin değildir ve kuşkuludur; çünkü, devlet olarak 
da ilan ediyoruz, vergilerin nasıl bir dipsiz kuyuya gittiğini. Şimdi, bu dipsiz kuyuyu doldura
mayacağımız bellidir. Bunun için, aynı insanlardan yine daha çok vergi almaya kalktığınızda, 
o insanların cesaretini kırmış olursunuz. Tabiî ki, o insanlar, vergisini verirken vatanı için canı
nı verdiği gibi vergisini verme şuuru içinde olmayacaklardır. Kimse bunu kınayamaz. Duvarla
ra yazılan "Vergi kutsaldır" laflarıyla kimseden vergi toplayamazsınız. Bunu gayet rasyonel 
şekilde izah etmeniz ve almanız lazımdır, tşte vergiyi almak için de vergi idaresinin güçlendiril
mesi lazım. Eğer, gerçekten vergi idaresinde büyük yapısal değişiklikler yapılsa ve vergi idaresi 
çok güçlendirilseydi, o zaman ciddî bir vergi reformundan bahsederdik. Sizler de biliyorsunuz 
ki, 1993 yılında toplanamayan vergilerin miktarı 77 trilyon liradır. Bunun şu kadarı KİT'lerin, 
şu kadarı da başka yerlerin diyebilirsiniz; ama, bunu hiçbir şey affettirmez. Eğer bu vergi ta
hakkuk ettiyse, o vergiyi toplamak zorundasınız. Bunlar basında yazılıyor, herkes biliyor. On
dan sonra da ancak, ödemeye mahkûm, kaçma noktası olmayan insanlardan vergi alıyoruz; 
ücretliden, maaşlıdan veyahut da tüketimden vergi alıyoruz. 

Şimdi burada yine Türkiye için çok hoş olmayan bir manzara, vasıtalı vergilerin giderek 
arttığını görüyoruz. Bu bir gerçektir ki, vasıtalı vergiler, vergi adaletsizliğin en çok olduğu ver
gilerdir. Yani, kazancına bakmadan, herkesin aynı oranlarda vergi Ödemesidir. 
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Ülkelerin kalkınmışlık, gelişmişlik kriterlerinden birisi de vergidir; yani, verginin ne kada
rı vasıtalı, ne kadarı vasıtasız, bu da bir kriterdir. Türkiye'ye bu açıdan baktığımızda, giderek 
vasıtalı vergilerin arttığını, yüzde 55'leri geçtiğini görüyoruz, dolayısıyla, Türkiyenin bir taraf
tan ekonomik olarak gelişiyor diye iddia edilirken, göstergeler itibariyle tersine gittiğini gö
rüyoruz. 

Toplam vergilerin gayri safi millî hâsıladaki artışıyla, vasıtalı vergilerin gayri safî millî hâ
sıladaki artışlarını kıyasladığımızda; vasıtalı vergilerin gayri safi millî hâsıladaki payının daha 
hızlı çoğaldığını görüyoruz; ama, bunu karşıtı olarak servetten alınan vergilerin senelerdir hâ
lâ yüzde 0,3 civarında devam ettiğini görüyoruz. Türkiye'de insanların serveti artmıyor mu, 
malları artmıyor mu, ekonomik potansiyelleri, yapıları artmıyor mu? Ama bunlara yönelen 
ciddî bir şey yoktur. Bu da işte bu rakamlardan ortaya çıkıyor. 

Lüks mallarda KDV oranları artırılıyor; tabiî, neyin lüks, neyin lüks olmadığı tartışılır. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Her şey lüks oldu. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Evet, aslında, reform, işte o her şeyin lüks görülmesi 

anlayışının değiştirilmesidir. Biz burada bunu daha önce de ifade etmiştik. Artık bir elektrik 
süpürgesinin, basit bir elektronik aletin, buzdolabının lüks görülmesi, doğrusu, çağ atlayan 
Türkiye'ye yakışmıyor. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Çalı süpürgesi bile lüks olacak! 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Evet. 
Bir birbuçuk ay önce gıda maddelerinin KDV oranında yapılan artışı hatırlarsanız, bu

nun, Almanya, İngiltere, Fransa ve ttalya'daki oranlardan daha yüksek ofduğunu görüyoruz. 
Dolayısıyla bunlar hep haksız şeylerdir. 

Vergi idaresinin güçlendirilmesinin gerekliliğini söyledim. Bununla ilgili personel artırımı 
veya onların eğitimlerinin artırılması, teknik donanımının yapılması ve bu kişilerin otoriteleri
nin, yetkilerinin artırılması muhakkak gerekli olan bir şeydir. 

Hükümet, bütçe açıklarını kapatmanın bir yolunu vergi ile düşünürken, diğerini de özel
leştirme olarak görüyor. Defalarca söyledik, on gündür aynı mevzuları konuşuyoruz burada. 
özelleştirme, eğer ekonominin rasyonel çalışması için yapılıyorsa, biz buna taraftarız, ve biz 
özelleştirmeyi elimizdeki imkânlar çerçevesinde yapıyoruz da. Birçok belediyemizde yapmışız
dır ve öncü olmuşuzdur, bu işte başarılı da olunmuştur. Fakat, özelleştirme sadece işte o dipsiz 
kuyunun dibini doldurmak için, satmak şeklinde yapılıyorsa, bu çok yanlıştır. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Peşkeş çekiliyor Sayın Gül, 46 milyarlık SEK 6 milyara 
satılıyor. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) — Tabiî, o konular gelince görüşeceğiz; ama, Türkiye'de 
özelleştirmeye yaklaşım bu şekilde olmuştur. Bazı sektörler vardır ki, bunların özelleştirilmesi 
hiçbir zaman, Türkiye'ye fayda getirmez. Yani, bazı şeylerde muhakkak ki, ekonomik mesele
ler önde gelir; ama bazen ekonominin önüne geçen gerekçeler de vardır. Hastanelerin tamamı
nı bir anda özelleştiremezsiniz; ama, sağlık sektöründe özelleştirmeyi teşvik edersiniz, hatta 
onu da, belli birkaç özel sektörde, birkaç özel müteşebbisin tekeline de bırakmayacak şekilde, 
özel teşebbüs içerisinde rekabeti oluşturacak şekilde teşvik edersiniz. Biz bunlara karşı değiliz. 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakereler sırasında, hatırlayacaksınız, bunu önlemeye 
çalıştık; fakat, gerçekleştiremedik. 41 inci maddede yapıldığı gibi, özelleştirmenin dolaylı şekilde, 
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sıhhatsiz şekilde, şaibeli bir şekilde yapılması da çok yanlıştır. O, orada değiştirilemedi; ama, 
burada ortak bir tavırla değiştirileceğini ümit ediyorum, bunun ortak bir tavırla yapılması ge
rekir. Zaten, Bütçe Kanunu Tasarısı görüşülürken bütçe ile ilgili olmayan başka bir şeyi getire
mezsiniz; çünkü, 41 inci madde ile aynı zamanda KİT'lerin imtiyazlarını da devrediyorsunuz, 
yani mülkiyetler de geçiyor. 

ABBAS tNCEA\AN (Bolu) — Arsaları satıyoruz Sayın Gül, arsaları... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Dolayısıyla bu tamamen başka bir meseledir. 
Türkiye'deki yanlışlıklardan biri de şudur : Vergiye hep toplama açısından bakıldı. Hal

buki vergiye harcama açısından da bakılması lazım. İnsanların, toplanan vergilerin kendileri
ne hizmet olarak döndüğünü görmeleri gerekir. Eğer, verdikleri vergilerin, kendilerine yol, has
tane, elektrik hizmeti olarak döndüğünü görmezlerse, ister istemez vatandaşların vergi ödeme 
şevkleri kırılacaktır. 

Bütçe harcamalarında hassas olduğumuzu söyleyemeyiz. Vergi toplamaya gelindiğinde bü
yük dikkat ve gerektiğinde birçok riskleri göz önüne alırken, harcamalar bahsi geldiğinde bu 
hassasiyetin gösterilmediğini hep beraber bilmekteyiz; israflar, rüşvetler ve yolsuzluklar Türki
ye'nin gündeminden hiç eksik olmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı bütçesinin hayırlı olması dileği ile sözlerimi bura
da bitiriyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gül. 
Kalan süreyi kullanmak üzere, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun efendim. (RP sıraların

dan alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Maliye Bakanlığının bütçesi üzerinde benden önce konuşan arkadaşlarımız, bugün ülke
nin içinde bulunduğu ekonomik durumla ilgili olarak bilgi verdiler; bütçe açıklarından, kamu 
borçlarına; dış ticaretten, yatırımlara kadar ülke ekonomisinin nasıl acil çözüm bekleyen bir 
konuma düştüğünü belirttiler. 

Aslında, ülke ekonomisinin genel olarak içinde bulunduğu durumda, iktidarların takip 
etmiş oldukları politikalar arasında ilişkiler vardır. Eğer bir ülkede iktisadî veriler felaket sin
yalleri vermeye başlamışsa, bunun bir numaralı sorumlusu o gün iktidarda bulunan siyasî par
ti veya partilerdir. Çünkü, bir ekonominin yönlendirilmesi konusunda, bir iktisat politikasının 
takip edilmesi konusunda tek sorumlu güç, devlettir. Bu yüzden, devleti temsil eden güçlerin 
izlemiş oldukları iktisadî politikalar vardır. Devletin dışında bir gücün genel ekonomideki den
geleri etkileyecek bir politika izleyebilmesi mümkün değildir. Çünkü, hiçbir firmanın tek başı
na ekonomi içerisindeki payı, verileri değiştirecek, yönlendirecek güçte değildir. Halbuki, dev
letin ekonomi içindeki payına baktığımızda, millî hâsıla içerisinde payı yüzde 25-40 arasındadır. 

Diğer taraftan, devletin elinde, iktidarların elinde değişik araçlar vardır, iktisat politikası 
araçları vardır; elindeki, bu çok farklı hiçbir firmanın elinde bulunmayan iktisat politikası araç
larını kullanmak suretiyle de genel ekonomik dengeler ve veriler üzerinde etkide bulunabilir. 

Nedir bu araçlar diye incelediğimizde, ilk gördüğümüz olay, devletin ekonomiye doğru
dan müdahale edebileceği, tanzim edici, düzenleyici hükümler koyabileceğidir. Nitekim, eko
nomik hayatın hukukî çerçevesini çizen devlettir; Meclisten kanunlar geçmektedir, bu kanun
ların geçişinde de iktidarların gücü bellidir. 
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Diğer taraftan, aynen firmalar gibi, elinde bulunan kamu iktisadî kuruluşları vasıtasıyla 
devlet ekonomiyi yönlendirebilir ve bazı verileri, değişkenleri etkileyebilir. Altyapı hizmetleri 
yine devlet tarafından görülen hizmetlerdir; ama, bunun dışında önemli olan bir iktisat politi
kası aracı olarak, devletin elinde para politikası araçları vardır. Para basımı ve piyasadaki para 
arzını kontrol etme gücüne sahip olan devlet, muhakkak ki ekonominin bütününe ait verilerde 
önemli etkiler yapabilmektedir. 

Buna ilave olarak, devletin elinde, iktidarların elinde, maliye politikası araçları da vardır. 
Kamu harcamaları ve kamu gelirleri, iktidarların elindeki önemli maliye politikası araçlarıdır. 
Gerek kamu harcamalarının miktarının belirlenmesi, gerekse kamu gelirlerinin miktarının be
lirlenmesi ve bu miktar düzeyi, ekonomiyi etkileyen bir faktördür. Ancak, maliye politikası 
aracı olarak sadece kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin miktarının belirlenmesi değil, 
bunun da ötesinde hem kamu harcamalarının, hem de kamu gelirlerinin bileşimlerinin belir
lenmesi de iktidarlar tarafından yapılan işlerdendir. Kamu harcamalarındaki miktar belirle
mesi ve bileşimin ayarlanması, kamu gelirlerindeki miktarın belirlenmesi ve bileşimin ayarlan
ması iktidarların ortaya çıkardığı bir olgudur. Meclise gelen bütçelerde, bu miktar ve bileşim 
ayarlamaları yapılmak suretiyle getirilmektedir. Bu bütçe verilerinin oluşturulmasında ve du
rumunun ortaya çıkarılmasında Maliye Bakanlığının önemi büyüktür. Dolayısıyla bir genel iktisat 
politikası içerisinde maliye politikası araçlarını belirleyen diğer araçlar üzerinde etkisi olan Maliye 
Bakanlığının bütçesi konuşulurken, ekonominin içinde bulunduğu genel durumlardan bahset
mek doğaldır ve bu ekonominin içinde bulunduğu durumlar içerisinde ortaya çıkan olumsuz
lukların burada ele alınması, iktidarların bu konudan, bu noktadan dolayı suçlanması da do
ğaldır, işin gereğidir, sorumluluğun ve yükümlülüklerin ortaya çıkardığı sorunların hatırlatıl-
masından ibarettir. 

Bugün Türkiye'de iktisat politikalarının takibindeki en büyük açmaz ve ülke ekonomisi
nin içine düştüğü durumu ortaya çıkaran aslî sebeplerin başında -Türkiye'de uygulanan bu ül
kede yaşayan insanların ihtiyaçları için hazırlanması gereken iktisat politikalarının- maalesef 
IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası merkezlerin hazırlamış olduğu politikalar gelmekte
dir. Bu politikaların sürekli olarak bize empoze edilmesi ve zaman zaman iktidarların uyarıl
ması neticesinde bu reçeteler Türkiye'de yıllardan beri uygulanmaktadır. Uygulanan bu IMF 
ve Dünya Bankası reçeteleri sonucunda da içinde bulunduğumuz ekonomik bunalım ortaya 
çıkmaktadır. Aslında, bunun geçmişi iki yılla sınırlandırılamaz; IMF ve Dünya Bankası reçete
lerinin ortaya çıkışı, muhakkak ki, çok eski yıllara dayanır. İkinci Dünya Savaşı sonrasından 
itibaren bunu tahlil edebiliriz; ama özellikle bu reçetelerin Türkiye'de vazgeçilmez iktisat poli
tikaları olarak ortaya konulması ve takip edilmesi 1980 sonrasına rastlamaktadır. 

1980 sonrasında ortaya çıkan yeni iktisat politikası değişikliklerinin kökeninde, ifade ettiği
miz uluslararası kuruluşların Türkiye'ye empoze etmiş olduğu politikalar vardır. Nitekim, 1980 
öncesine ait uluslararası raporları incelediğimizde, bu raporlarda, Türkiye'de uygulanması gere
ken politikaların neler olduğuyla ilgili fikirlerin düşüncelerin ve tavsiyelerin yer aldığını gördük. 
Bu politikalar uygulandı; Niçin? O dönemlerde, 1970'li yıllarda Batı ekonomilerinde stagflasyon 
denilen bir bunalım vardı. Keynesyen iktisada göre, kapitalist bir ekonomide ortaya çıkmaması 
gereken işsizlik ve enflasyon bir arada görülmeye başlamış, Batı ekonomilerini tehdit etmeye baş
lamıştı ve Türkiye'de de aynı işsizlik ve enflasyon sorunu vardı. Gelişmiş ülkelerin, az gelişmiş 
ülkelerdeki nüfuz alanlarını genişletmek suretiyle enflasyon ve işsizlik sorununu kendi 
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ülkelerinde çözeceklerine karar vermelerinden sonra, bu politikalar az gelişmiş ülkeler için ha
zırlanmıştır. Bunun neticesinde, aradan yıllar geçmiştir, gerçekten Batı ekonomilerinde enflas
yon olayı aşağı yukarı ortadan kaldırılmıştır. İşsizliğin de bir bunalıma dönüşmesi engellen
miştir. Ancak, Türkiye'de, işsizliği ortadan kaldıracaktır, enflasyonu ortadan kaldıracaktır di
ye uygulanan IMF ve Dünya Bankası reçeteleri sonucunda 1980'li yıllar ve 1990'lı yıllar içeri
sindeki verilere baktığımızda, Türkiye'nin bir bunalımın içerisine çekilmiş olduğunu görüyo
ruz. Enflasyon ortadan kalkacaktır denilerek uygulandı; ama 1970'li yılların ortalama yıllık 
enflasyonu yüzde 22 iken, 1980'li yılların ortalama yıllık enflasyonu yüzde 55 oldu, 1990'h 
yılların enflasyon oranları ise yüzde 70'lerde seyrediyor. Yani, enflasyonu çözeceğiz diye orta
ya konulan IMF ve Dünya Bankası reçeteleri Türkiye'de enflasyonu ikiye ve üçe katlamıştır. 
tşsizlik de aynı vaziyettedir. İşsizliği ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan bu reçeteler, bu 
politikalar sonucunda Türkiye 1980'li ve 1990'lı yıllarda, 1970'li yıllarda görmediği, düşünme
diği, hayal etmediği bir işsizlik çarkının içirişine girmiştir ve çekilmiştir. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Bugün, işsizlik, Türkiye'de yaşayan herkesi tehdit 

eden bir olgu haline gelmiştir. Sadece işsizlerin ıstırap duyduğu bir konu değil, iş sahibi olanla
rın da tehdidi altında yaşadıkları bir sosyal bunalım haline dönüşmüştür. Ancak, işsizliği ve 
enflasyonu ortadan kaldıracağı düşünceleriyle, yıllardır uygulanan ve halen de uygulamaya devam 
edilen bu IMF ve Dünya Bankası reçeteleri sonrasında, enflasyon ve işsizlik ikiye üçe katlanır
ken, yeni yeni bunalımlar da ortaya çıkmıştır. İşte, üçüncü bir bunalım kaynağı olarak, kamu 
kesimi açıkları -eski yıllarda görülmeyen bir düzeyde- yeni bir bunalım ojarak ortaya çıkmıştır. 
Bütçe açıklarının rakamları ortadadır; 1993 yılı 120 trilyon liranın üzerinde bir açıkla kapan
maktadır. Yine, 1993 yılı kamu kesiminin toplam açıkları ise, 300 trilyon lirayı bulmuş vaziyet
tedir. 1994 yılı verilerinin, 1993 yılından daha vahim olacağı da önümüze konulan bütçeden 
anlaşılmaktadır. 

IMF ve Dünya Bankası reçetelerinin, Türkiye'deki ekonomik sorunları çözeceği iddia edi
len reçetelerinin, ortaya çıkardığı bir dördüncü bunalım vardır ki, o da devlet borçlarıdır. Sa
dece ve sadece, 1994 yılı bütçe rakamlarına baktığımız zaman, bugün ne derecede korkunç bir 
borç yükü ve bu borç yüküne ilaveten de, korkunç bir borç ödeme sıkıntısı içerisine girilmiş 
olduğu açıkça görülmektedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun, toparlayın efendim. 
ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla) — Açıkça, 1980 sonrasında uygulamasına hız verilen, 

1990'lı yıllarda devam edilen, iki yıldır Doğru Yol Partisi - Sosyaldemokrat Halkçı Parti İkti
darının izlemeye devam ettiği IMF ve Dünya Bankası reçetelerinin, Türkiye'yi bir iktisadî bu
nalıma getirdiği ortadadır. Herşeyden önce, bu reçetelere güven duygusunun ortadan kalkması 
lazımdır; çünkü, zaten Batı'da iktisat teorileri bir tutarsızlık içerisine gömülmüştür. "Fried-
man modeli" denildi, dünyaya bir şey verilmedi; "arz iktisadı" denildi, ondan da umutlar ke
sildi; son yıllardaki Nobel İktisat ödüllerine bakınız, günlük sorunları inceleyen yazarlara No-
bel İktisat ödülü verilmiyor, iktisat tarihi çalışmalarına bu ödül veriliyor. Neden? Şu an kapi
talist düzen iktisat kurumlarıyla, iktisat politikalarıyla ilgili olarak, bir güvensizlik, Batı âle
minde bile vardır, Nobel ödüllerine bile girememektedir. 
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Bunun hatırlatılmasını faydalı gördüğümü belirtir, Meclise saygılar sunarım. (RP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Hükümet adına, Maliye Bakanı Sayın tsmet Attila; buyurun (RP ve ANAP sıralarından 

alkışlar) 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Sayın Başkanım, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Bütçe kanunlarının görüşülmesi, Yüce Meclisin çalışmaları içinde daima ayrı bir özellik 

ve önem taşımıştır. Bu tasarılar üzerindeki yoğun ve yorucu çalışmalarınız için, Sayın Başkan 
başta olmak üzere, sayın milletvekillerine, Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayın Başkan ve üye
lerine teşekkürlerimi sunarım. 

Bugün, yüce Heyetinizde bütün bakanlık ve katma bütçeli kuruluşlar gibi, Bakanlığımın 
bütçesi görüşülürken, bu konudaki soru ve eleştirilerinize de cevap vermek ve yapıcı katkıları
nız için teşekkür etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Aslında, Maliye Bakanlığının üç tane bütçesi vardır; birisi, Bakanlığın kendisine ait gider 
bütçesi, yani kendisine ait hizmetleri yürütmek için huzurlarınıza getirdiği bütçedir. İkincisi, 
Bakanlık bütçesinin "Transferler" bölümünde bulunan devlet gelirleri bütçesidir. Bütün dev
let kuruluşları ve kamu kurumlarına bütçeden aktarılacak ödeneklerin belirtildiği bütçedir. Üçün
cüsü ise, devletin gelir bütçesidir. 

Maliye Bakanlığı, devlet bütçesini hazırlamak ve uygulamakla görevli bir Bakanlıktır. Devlet 
bütçesini nasıl hazırladıysak, kendi bütçemizi de öyle hazırladık, örnek bir bütçe olarak hazır
ladık. Kıtkaynaklarımızın en verimli bir şekilde değerlendirilmesi prensibine uyduk. Hangi hiz
metlere öncelikle ihtiyaç olduğunu araştırdık, hizmet önceliklerini doğru tespit ettik. Hizme
tin en az kaynakla, en mükemmel şekilde nasıl yapılabileceğini düşündük. Tasarrufa özen gös
terdik. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devlet bütçesi de bu prensipler çerçevesinde hazırlan
mıştır. Bütün devlet kuruluşlarının da bütçe uygulamasında aynı ilkeleri içtenlikle benimseye
ceğinden emin bulunduğumu ifade etmek isterim. Maliye Bakanlığının gider bütçesi 9,2 tril
yon liradır. Bunun yüzde 76'sı personel giderleridir. Diğer cari giderler için talep ettiğimiz öde
neğin büyük bir kısmı Maliye Bakanlığında sürdürmekte olduğumuz yeni yapılanmanın orta
ya çıkardığı yeni ihtiyaçlardır. 

Yatırım ihtiyacımızın büyük bir kısmı yapımı ve idamesi Bakanlığımıza ait bulunan hükü
met konakları ile vergi dairelerinin yapım ve onarımına aittir. Bir kısmı da, Bakanlığın bilgisa
yar donanımıyla, diğer altyapı ihtiyaçları içindir. 

Bakanlığımız transfer bütçesinde yer alan ödeneklerin büyük kısmı, Emekli Sandığına, 
Kredi ve Yurtlar Kurumuna ve öğrenci harçlarına; ihracatta KDV iadesine, memur maaşlarına, 
yatırımlara ve vergi iadesine ait kalemlere gitmektedir. 

Devletin malî idaresinin iyi çalışması, bu günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebil
mesi gerekmektedir. Malî idarenin etkin ve verimli çalışması, bütün devlet teşkilatını da aynı 
şekilde ektileyecektir. Bu düşünceyle, Maliye Bakanlığında yeni bir yapılanma gayreti içine gi
rilmiştir. Bir taraftan devlet harcamalarına disiplin getirebilmek için önemli merkezlerde 
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maliye başkanlıkları ve devlet mal varlığının verimli kullanımının sağlanabilmesi için millî em
lak dairesi başkanlıkları kurulması; diğer yandan da vergi yönetiminin etkin bir işleyişe kavuş
turulabilmesi için, gelirler bölge müdürlükleri, vergi dairesi başkanlıkları, ihtisas vergi dairele
ri, vergi istihbarat birimleri gibi yeni bir yapılanmayı ve bu konudaki reformu da gerçekleştir
me çabası içerisindeyiz. Her şey tamamlanmak üzeredir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de uzun yıllardan sonra ilk defa, bütçe kanun 
tasarılarıyla birlikte, aynı anda, vergi kanun tasarıları da huzurunuza getirilmektedir. Ülke
mizde yaşanan terörün ikincisi; ekonomik terördür, enflasyondur, borç yüküdür, işsizliktir. Bu 
ekonomik terörün de önüne geçeceğiz. Bu konuda maliye politikaları özel bir önem taşımak
tadır. Bütçe harcama politikalarımız açısından gereken hassasiyet gösterilmektedir. Vergi poli
tikalarımız ve bunun gereği vergi kanun tasarısı ise huzurlarınızdadır. 

Yüce Meclisin gündeminde bulunan tasarıyla getirilen düzenlemelere toplumun değişik 
kesimlerinden eleştiriler gelmektedir. Bu eleştirilerde bazen ölçü de kaçırılmaktadır. Bu düzen
lemelerle vergide adaleti sağlayacak uygulamalar getirilmektedir. Toplumun sabit ve dar gelirli 
gruplar üzerindeki ağır vergi yükünün hafifletilmesi temel amaçlardan birisidir. Ücretliler üze
rindeki vergi yükü azaltılacak, uygulamaları da 1994 yılında ciddî ve tutarlı sistem içinde baş
latılacaktır. Devletin reformdan elde edeceği hâsılat artışlarına paralel olarak iyileştirmeye de 
devam edilecektir. 

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi sisteminde, son on yıllık dönemde yapılan negatif dü
zenlemelerin sonuçları, hepimizin malumudur. Uygulamada, sistem, çok sayıda muafiyet ve 
istisnalarla adeta işlemez duruma getirilmiştir. Her iki vergiyi de kendi içinde tutarlı bir yapıya 
oturtuyoruz, muafiyet ve istisnaları asgariye indiriyoruz, vergi oranlarını düzeltiyoruz. 

Getirilen düzenlemeler, ekonomik faaliyetlerin sekteye uğrayacağı, uğratılacağı görüşleri
ne katılmak mümkün değildir, özel sektörün üretim ve yatırım faaliyetlerinin rasyonel, sağlık
lı ölçülerle yürütülmesi gereğini, Hükümetimiz göz ardı edemez. Böyle bir yaklaşım, kesinlikle 
söz konusu değildir. Getirilen düzenlemelerin, ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olmayacak
tır. Uygulama sonuçları dikkatle izlenecek, tasarıyla Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler kulla
nılarak gerekli düzeltmeler yapılacaktır. 

Aslında, vergi konusunda herkes bizimle aynı fikirde, vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masında hemfikir. Vergi sistemi, son yıllarda, birdenbire bu noktaya gelmedi; güncelliğini kay
betti, tedbir alınmadı. "Vergi alınması şart" deniliyor, gelen beğenilmiyor, "şunu şöyle yapalım" 
denmiyor, fikir söylenmiyor, teklif getirilmiyor. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamiyor. O hal
de, ne yapmamız gerekiyor? 

Vergi konusu kamuoyunda yıllardır tartışılıyor; her kesim fikirlerini ifade etti, görüşler 
bizde var. Bu görüşlerin ışığı altında ve mevcut ekonomik durum karşısında hazırlanan tasarı 
Genel Kurulunuzda müzakere ediliyor. Bu tasarı, memleketin ihtiyacı olduğu için cesaretle ele 
alınmış bir tasarıdır. Plan ve Bütçe Komisyonunda tasarı satır satır tartışıldı; önergelerle dü
zeltmeler yapıldı; muhalefete mensup milletvekillerimiz de bu önergelere imza attılar. Burada, 
komisyon üyelerine teşekkür etmeyi de bir görev biliyorum. 

Vergi, gerçekten zor bir iştir; bunu bir veren, bir de toplayan bilir. Bizim ülke sevgimiz, 
bizi bu zor işi yapmaya zorluyor, onun için yapıyoruz, önce seçim, önce oy demiyoruz; ülke 
diyoruz, marttan sonra demiyoruz. Bu bizim ülke sevgimizin şaşmaz bir göstergesidir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1994 yılı, devlet gelirlerinin iyi toplandığı, devlet har
camalarının iyi yapıldığı, yerli yerinde kullanıldığı bir yıl olacaktır. 

Hepinize tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına, lehinde, Koray Aydın; buyurun efendim. 
KORAY AYDIN (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerime başlamadan önce, 

Maliye Bakanlığımızın 1994 yılı bütçesinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 
özellikle bir ay süreyle Plan ve Bütçe Komisyonunda tartıştığımız ve onbeş onaltı gündür 

de Meclis gündeminde bulunan 1994 yılı bütçesinin finaline doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. 
Bugün bütün bu bütçenin geneli üzerinde oldukça önemli bir fonksiyon ifa eden Maliye Ba
kanlığımızın da bütçesini görüşüyoruz. Burada benden evvel grupları adına konuşan arkadaş
larımız, Maliye Bakanlığı bütçesini de bir fırsat kabul ederek, özellikle buna bağlı olarak, ül
kenin çeşitli meseleleri üzerindeki görüşlerini geniş bir şekilde ifade ettiler, anlattılar. Bu kısa 
sürede -özellikle Plan ve Bütçe Komisyonunda ülkemizin geniş alandaki problemlerine uzun 
uzun temas ettiğim, değindiğim için- bugün eksik kaldığını gördüğüm bir başka konuya deği
nerek sözlerimi sürdürmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Maliye Bakanlığımızın üzerine yüklediğimiz bütün bu fonksiyonlarını 
sürdürebilmesi, yapabilmesi için, özellikle çalıştırdığı insanları bu işe motive etmesi ve bu yük
sek motivasyon ile de kendine yüklenmiş olan vazifeleri yerine getirmesi bir mecburiyettir. Ya
ni, bu konudaki insan unsurunu ihmal etmemiz ve insan unsurunu dışlayarak bu hadiseye yak
laşmamız oldukça yanlıştır. Dolayısıyla, ben de özellikle Bakanlığımızın bu görevlerini sürdü
rebilmesi için kendi personel politikalarının üzerinde tespit edebildiğim bazı önemli eksiklikle
re değinerek konuşmamı sürdüreceğim. 

Personel politikası denince, aklımıza, vergi dairesinde yeni işe başlamış memurdan, mali
ye müfettişine kadar hemen hemen hepsi gelmelidir. Mevcut memur kadrosu, yeteri kadar ve
rimli çalıştırıldığı takdirde, vergi idaresi her bakımdan başarılı olacaktır. Bu başarının sağla
nabilmesi için de vergi politikasıyla ilgili düzenlemeler, öncelikle yapılmalıdır; yoksa, yeni ele
man, yeni demirbaş, yeni bina alarak verimi artırmak mümkün değildir. Yetkileri, unvanları, 
özlük hakları, daha da önemlisi devlete bakışları değişmemiş elemanlar, ister eski binada, ister 
yeni binada, ister dosya ile, isterse bilgisayarla çalışsın, sonucun pek fazla değişmediği görüle
cektir. 

21 inci yüzyılda halen mükellefler para yatırmak için vergi daireleri önünde kuyruklar oluş
turuyor. Düşünebiliyor musunuz; para almak için değil, para yatırmak için vatandaş, sabah
tan akşama kadar kuyruklarda sürünüyor. En azından, bilgiişleme geçen vergi dairelerinde -
ki, diğerlerinde de rahatlıkla yapılabilir- kayıtlı bulunan mükellefler, vergilerini bankaları ara
cılığıyla bir telefonla ödeyebilmelidirler. Vaktin nakit olduğunun çok iyi anlaşıldığı günümüz
de, bir kişinin devlete para ödeyebilmek için bir gününü kuyruklarda geçirmesi utanılacak bir 
olaydır.-

Değerli arkadaşlar, Maliye Bakanlığı bugünkü yapısıyla çok hantal ve ağır işleyen bir gö
rünümdedir. Gelire, gidere, muhtasara, KDV'ye, vergi iade fişine, KDV iadesine, götürü mü
kellefe tahsilata, icraya, takibe, itirazh işlere ve daha pek çok konuya ilişkin işlere aynı vergi 
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dairesi yetişmeye ve yetiştirilmeye çalışılıyor. Çok geniş bölgeler, bir vergi dairesi alanı içinde 
kalıyor. Bir tek vergi dairesi de bu hengâmenin içinde vatandaşa hizmet vermeye çalışıyor. 

Onun için, özellikle büyük şehirlerde, vergi dairelerinin sayılarının-artırılması işlemi de
vam ettirilmelidir. Ayrıca, daire içinde sürekli servis değiştiren memurlar, yeterli birikimi sağ
layamadıkları için ve sürekli değişen vergi mevzuatını yakalayamadıkları için, verimli olama-
maktıdırlar. Vergi dairesi memurlarının rutin işlerden, vergi mevuzatını takibe zaten zamanları 
da bulunmamaktadır. Böyle olunca da, aynı binanın üç ayrı katında kurulmuş bulunan üç ayrı 
vergi dairesinin her biri, Bakanlıkça yayımlanan bir tebliği, üç ayrı şekilde yorumlayıp, üç ayrı 
işlem uygulayabiliyorlar. Sık sık değişen vergi mevzuatına yetişemeyen vergi dairesi memurları, 
preblemli bir konuda, mevcut birikimleriyle problemin halli yoluna gidiyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, işte bu durumlar da, hem mevzuatı takip eden mükellefleri, hem 
de mevzuatı takip etmeyen mükellefleri şaşkına çevirmektedir. 

Üzerinde durmak istediğim bir diğer konuda, Bakanlıktaki rotasyon uygulamalarıdır. 21 
inci Yüzyılda rotasyon uygulaması artık bir ayıp olarak telakki edilmektedir. Devlete hizmet 
eden insanların, istikballeri, yasal hiçbir dayanağı olmayan keyfî uygulamalarla karartılmama-
lıdır. Bu rotasyon uygulaması, bir de Devlet Personel Başkanlığının çerçeve yönetmeliğinin ak
sini, uygulamaya devam edilirse, ayıp olmaktan çıkıp zulüm olmaya başlar. 

Mesela, 657 sayılı Yasaya tabi olup, Genel tdare Hizmetleri Sınıfında yer alan vergi kont
rol memurları, rotasyona tabi olmamalarına ve bu doğrultuda pek çok Danıştay ve bölge idare 
mahkemesi kararlan bulunmasına rağmen, Gelirler Genel Müdürlüğünce, bazen beş yılda, ba
zen on yılda, bazen de onüç onbeş yılda bir olmak üzere, tamamen keyfî bir biçimde rotasyona 
tabi tutulmaktadırlar. 

21 inci Yüzyıl Türkiyesinde, keyfî uygulamalar yüzünden aileler parçalanmakta, devlete 
hizmet vermekten başka suçu olmayan bu devlet memurlarının çocuklarının da istikballeriyle 
oynanmaktadır. 

Bu tür gereksiz uygulamalar, hiç kimseye, hiçbir şey kazandırmaz; ama devletimize çok 
şey kaybettirir. Çünkü, vergi idaresinin başarı durumu, devleti doğrudan ilgilendirir. 

Değerli arkadaşlar, ülkemiz vergi idaresindeki bir başka garip uygulama da, Maliye Ba
kanlığına bağlı olup, aynı işi yapan dört ayrı denetim biriminin mevcudiyetidir. Bugün, Maliye 
Bakanlığında, vergi incelemesi, teftiş, tahkikat, denetim görevlerini ifa eden şu birimler var
dır : Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri, Vergi Kontrol Memurları. 
Bu aynı hizmeti ifa eden dört ayrı denetim biriminin hepsi de uzun zamandan beri, üniversite 
mezunları arasından yazılı sınavla seçilip, mülakattan geçirildikten sonra mesleğe alınıyorlar. 
Belirli sürelerde, meslekte yatişmiş birinin yanında da refakat çalışması yaptırıldıktan sonra, 
yeterlik alanlar, bağımsız olarak göreve devam ediyor. 

Şimdi, burada, akla ister istemez bir soru geliyor : Eğer, bu dört ayrı denetim biriminin 
hepsi aynı işi yapıyorsa, hepsi üniversite mezunuysa, aynı Bakanlıkta, aynı işi yaptıkları halde, 
neden dört ayrı birim olarak çalışıyorlar? Bunun devlete sağladığı fayda nedir? Bu uygulama, 
pratikte ne gibi fayda sağlıyor? Bu dört başlılık, devletin tartışılmaz menfaatına mı yönelik, 
yoksa bazı grupların çıkarlarına mı yönelik bir uygulama? 

Bu uygulamada dikkati çeken bir başka durum da, aynı işi yapan gruplar arasında birbiri
ne geçişin söz konusu olmaması. Yani, bu grupların birinden başlayıp, yetenek ve liyakat 
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durumuna göre, bir diğerine yükselme söz konusu değil. Hatta, daha önce bu mesleklerden 
birine girmiş bir kimse, ikinci bir sınavla da, olsa, diğer gruplardan birine geçememektedir. 
Bu konudaki önerimiz şu : Bu grupların hepsine ayrı ayrı eleman alma usulü terk edilsin, sa
dece vergi kontrol memuru veya sadece gelirler kontrolörü alınsın. Ancak, yetenekli olanların 
önü tıkanmasın, ilerlemesine mani olunmasın, kişi çabasıyla, yeteneğiyle eş oranlı bir görevde 
çalışsın. Bu uygulama, insanları daha çok çalışmaya, daha çok öğrenmeye, daha çok araştır
maya, kısaca, daha verimli olmaya teşvik edecektir. 

Ben, bu konudaki görüşlerimi bu şekilde ifade ettikten sonra, Bakanlığımız bütçesinin ha
yırlı, uğurlu olmasını diliyor, Yüce Heyeti bir kere daha saygıyla selamlıyorum. (MHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydın. 
Aleyhinde, Sayın Lütfü Esengün, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem milletvekili arkadaşlarım; 1994 

yılı Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuzdayım. 
Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum, 

Muhterem arkadaşlar, son 10-15 gün geçirişinde, gazetelerde, Başbakanlığın mührüyle ya
yınlanan çok çeşitli ilanlar gördük. Bunlar, bir bakıma, ekonomimizin iflas ettiğini beyan eden, 
kabul eden ve alınması gereken tedbirlerden de bahseden ilanlardı. Bu ilanlar, bu kürsüden 
çok gösterildi. Ben, reklam olmasın diye göstermeyeceğim; ancak, bunlardan birkaçını sizlere 
okumak istiyorum : İlanın birisinde, "Vergilerimiz borca ve faize gidiyor. Gelir, gidere yetmi
yor; çünkü, gelir dipsiz bir kuyuya düşüyor" diyor, "dipsiz kuyu" dediğimiz, borç ve faizdir. 
Bu ilan ve bu sözler doğrudur, doğrulan ifade ediyor. Bizim, yıllardan beri vurgulamak istedi
ğimiz, söylemek ve anlatmak istediğimiz sözlerdir bunlar. 

Bunun yanında, Sayın Başbakan, bütçe üzerindeki görüşmeler sırasında yaptığı konuş
mada -zabıtlardan okuyorum- bakın aynen şunları ifade ediyor : "Faiz miktarı 217 trilyon li
ra, bütçe açığı 192 trilyon lira. Bunun anlamı ne? Faiz olmasa, bütçe fazla verecek. Bu ne de
mek? Topladığımız bütün vergiyi, bütün kaynağı borca ve faize yatırıyoruz demek" Bu sözler 
de doğrudur,, bu sözlere de katılmamak mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlar, bir taraftan bu gerçekler kabul ediliyor; ama, diğer taraftan, bu 
Hükümet, aynı yanlış politikaya, borçlanmaya ve faize batmaya devam ediyor. O ilanın yayın
landığı gazetenin birinci sayfasında, o gün yer alan bir haber şöyleydi : 'Clinton, Çiller'e dolar 
yağdırdı" Clinton, bu paralan bize, babasının hayrına vermiyor her halde; faizsiz de vermiyor. 
Aynı gazete haberinde "Amerikan yönetimi, Türkiye'ye vereceği krediyi 2 milyar dolardan 5 
milyar dolara çıkardı" deniyordu. 

Yine, Sayın Başbakanın, 8 aralıktaki konuşmasından küçük bir pasaj arz edeyim; şöyle 
diyor Sayın Başbakan : "Sadece dış kaynak olarak beş aylık dönemde 2,5 milyar dolara yakın 
yeni dış kaynak bulduğumuzu açıkça ifade ediyorum. Bunların büyük bir kısmı, bunların bir 
büyük çoğunluğu 30 yıl vadelidir. Dünya para piyasalarına çok büyük ölçüde bir tahvil ihracı
nı beş ay içerisinde başlattık" Bir taraftan faizden, borçtan şikâyet ediliyor ve bunun dipsiz 
bir kuyu olduğu ifade ediliyor, diğer taraftan da beş ay içerisinde 2,5 milyar dolar dış borç 
bulduğumuz burada övünülerek dile getiriliyor. Beş ayda 2,5 milyar dolar, bir yılda 6 milyar 
dolar eder. Ayrıca, dış piyasaya arz edilen tahviller var. Bir fasit daire içerisinde dönüp duru
yoruz. (RP sıralarından alkışlar) Bir taraftan borçlardan şikâyet ediyoruz "bu bir dipsiz 
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kuyudur" diyoruz, öte yandan bu dipsiz kuyunun daha da derinleştirilmesi için yanlış politi
kalar izlemeye, gütmeye devam ediyoruz... 

Sayın Başbakan, bütün bunların sorumlusu olarak da "dış borcu 18 milyar dolardan alıp, 
51 milyar dolara getirenlere sormak lazım" diyor. Yani, ANAP hükümetine "siz, dış borcu, 
18 milyar dolardan 51 milyar dolara getirdiniz" diyor. Doğrudur; ancak, doğru olan bir husus 
da şudur : ANAP döneminde izlenen politikalar, son iki yıl içerisinde, bütün yanlışlığıyla, bü
tün hatasıyla aynen devam etmektedir. Bugün, eğer memleketin başında bir ANAP iktidarı 
olsaydı, dış borcun geleceği nokta yine 62 milyar dolar olacaktır. Bu Hükümet, bugün, bu dış 
borcu 62 milyar dolara getirdi ve Hükümet devam ettiği sürece bu dış borç 62 milyar dolar 
seviyesinde de durmayacak, daha da artarak devam edip gidecek. 

Muhterem arkadaşlar, bu borçtan allah bizi kurtarsın. Bakınız, her sene, bütün memurla
rımız malî yılbaşını merakla beklerlerdi. "Acaba maaşımız ne kadar artacak, katsayı ne ola
cak?" diye bunun heyecanını, merakını, malî yılbaşı geldiğinde, gazetelerle beraber bütün me
murlarımız da duyardı. ANAP döneminde bu iki taksite bindirildi, altı aylık vadelerle zam 
yapılmaya başlandı. Bu son Hükümet döneminde ise, artık, memur, Hükümetin yapacağı zam
dan bahsetmez oldu, ümidini kesti, "bilmem işte şu kadar, yüzde 10 zam var" diye "iyileştirme" 
adı altında ta aylarca önce açıklanıyor, memurun hakkını, memurun alın terinin karşılığını/ 
maalesef, bu Hükümet vermiyor. (RP sıralarından alkışlar) 

Muhterem kardeşlerim, çalışanın hakkını vermek zorundayız; enflasyondan, faizden, borç
tan şikâyet ederek, çalışanın hakkından, ekmeğinden kesemeyiz. Biz, devlet kadrolarında çalı
şan insanlardan verim beklemek için, onların mutlu bir hayat sürmesini temin için, haklarını 
muhakkak vermek durumundayız. Bu konuda, Sayın Hükümetimizi, Sayın Maliye Bakanımı
zı, Maliye Bakanlığımızı bir defa daha uyarmayı görev addediyorum. 

Bakınız, borçtan, faizden, enflasyondan 60 milyon insanımız sıkıntı çekiyor. Devlet, ala
cağı için şahindir. 6183 sayılı Kanunda yeni yerii değişiklikler şu anda Meclis gündeminde, gö
rüşülüyor. Devlet alacağını nasıl tahsil etsin? Tabiî ki, devletin alacağını tahsil için meşru her 
yola başvurmak lazım gelir. Tahakkuk etmiş, milletin üzerinde kalmış, yüzsüz denen insanlar 
tarafından dolandırılmış alacakların tahsili için ne lazımsa yapılmalıdır. Ancak, devlet, aynı 
hassasiyeti, borcuna da, kişilerin alacağına da göstermek mecburiyetindedir. Bugün, devlete 
hizmet satmış, mal satmış veyahut da taşınmazı istimlak edilmiş olup da devletten alacağı olan 
insanlar, devletin kapısında aylarca beklemektedir. Müteahhitler de aynı durumdadır, devlet 
adına ilaç satmış eczacılar da aynı durumdadır, taşınmazı kamulaştırılan insanlar da aynı du
rumdadır. Devlet, kendi alacağına yüzde 100'lerin üzerinde faiz tahakkuk ettirirken, millete 
olan, fertlere olan borcuna sadece yüzde 30 gecikme zammı uygulamaktadır. 

Bakınız, şu elimdeki, iki gün evvelki Türkiye Gazetesinin "Serbest Kürsü" köşesinden ke
silmiş bir yazıdır. 1991 yılının ocak ayında taşınmazı istimlak edilen bir insan, "Serbest Kür-
sü"ye yazı yazmış. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Esengün. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Evet efendim. 
Tam üç yıl geçmiş, hâlâ alacağını alabilmiş değil, Mahkemesi sonuçlanmış, karar alınmış, 

Ankara'ya» Maliye Bakanlığına yazılmış; ancak, Karayolları Genel Müdürünün verdiği cevap 
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-sadece bir cümleyle ifade edeyim- "halen, kamulaştırma bedel artırımı tutarları, maalesef, 
yaklaşık iki yıl gecikmeyle ödenebilmektedir" şeklindedir. Bu durumda, üç yıl mahkemelerde 
uğraşmış olan bu mal sahibi, iki yıl da devlet kapısında alacağını almak için bekleyecektir. 

Muhterem kardeşlerim, şu iki dakikalık süre içerisinde kamuda çalışan avukatların dert
lerini de dile getirmeyi bir vazife addediyorum. Bütün avukatların dertlerinden bahsetmek, malî 
ve vergi yönünden sıkıntılarını dile getirmek lazım; ama, ona vakit kâfi değil. 

Bakınız, Hükümet, bir kararnameyle, yargıda çalışan savcıların ve hâkimlerin maddî du
rumlarını, ekonomik durumlarını iyileştirdi. Gerçekten takdir ediyoruz. Ama, iddia, savunma 
ve karar, üçü birbirinden ayrılmaz bir birlik teşkil eder. Savcıya verirken, hâkime verirken dev
letin hakkını müdafaa eden, devletin malının çahnmaması için, hakkın tecellisi için, en zor 
şartlarda çalışan kamu avukatlarının, hukuk müşavirlerinin de ekonomik şartlarını beheme
hal iyileştirmek lazımdır. Bugün, 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde görev yapan bir kamu 
avukatı, 7.5 milyon lira maaş almaktadır; aynı sürede görev yapan, aynı dereceden maaş alan 
bir hâkim veya savcının ücreti ise, 22 milyon liradır. Arada çok büyük bir fark vardır. 

Bugün, kamuda çalışan işçilerin aylık ücretleri... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen bitirin efendim. 
LÜTFİ ESENGÜN (Devamla) — ... 10 milyon, 15 milyon lira civarında iken, 25 yıl görev 

yapmış bir avukattan, 7,5 milyon lira aylık ücretle devletin hakkını, hukukunu savunması bek
lenemez. Yazıktır, günahtır... 

Sayın Maliye Bakanımızdan, bu yolda da tedbir almasını rica ediyorum, talep ediyorum. 
Maliye Bakanlığı bütçemizin, memleketimize hayırlar getirmesini niyaz ediyor, hepinize 

tekrar saygılarımı sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Esengün. 
Sayın milletvekilleri, Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Soru müessesesine geçiyoruz. 
Soru sormak isteyenler?.. 
Sayın İbrahim Halil Çelik. 
Soru soracakların tespit işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Çelik. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) -~ Sayın Başkanım, yüksek delaletlerinizle, Sayın 

Bakanımın cevaplamasını arzu ettiğim soruyu takdim ediyorum. 
Birleşmiş Milletler tarafından, Irak'a uygulanan ambargonun kaldırılması için Hüküme

tinizin bir çabası var. Sayın Başbakanın, Amerika'ya giderken, bu konuda bir çabası oldu. Bu
nu bir tarafa bırakıyorum. 

Daha önce yasaklanan, Kuzey Irak'a kamyon ticaretine yeniden izin verileceği haberleri, 
Şanlıurfa yöremizde sevinçle karşılanmıştır. Şanlıurfa tünde, trafiğe kayıtlı olan 7 bin adet kam
yonun, ülkemize ve bölgemize ekonomik canlılık getireceğine inanılmaktadır. Şöyle ki, resmî 
kanallardan, şu anda 145 litrelik varillerle getirilen ham petrol, bize, 16,90 dolara mal olmak
tadır. Kamyonlar vasıtasıyla, 220 litrelik fıçılarla getirilen mazota ise, 50 bin TL ödenmektedir. 
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üstelik, para verilmesi yerine, bölgede üretilen tarımsal gıda maddeleriyle, soğan, patatesle ta
kas edilerek, bunun bölgede kullanılması, hem devletin hem de yüce halkımızın yararına ola
caktır. Acnak, gelecek mozotun Petrol Ofisi tarafından satın alınacağı ve pazarlanacağı konu
su çok düşündürücüdür. Bu durumda, yöre halkının ucuza alıp tüketeceği mazot, devletin te
kelci davranışıyla getirilemeyecektir. 

Bu konuda, Ticaret ve Sanayi Odasından aldığım soru şu : Kamyoncularımızın getireceği 
mazotun, bölgemize, zaten uygulanmakta olan serbest piyasa şartlarında pazarlanması için bir 
düşünceniz var mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Sayın Bakan, şimdi mi, yoksa yazılımı cevap vereceksiniz? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Yazılı cevap vereceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem milletvekilleri, görüşmeler tamamlanmıştır. 
Mâliye Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

/. — Maliye Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A —CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 481 301 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Devlet Bütçesinin Düzenlenmesi, Uygulanması ve 
Denetimi 282 739 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Devlet Gelirlerine İlişkin Hizmetler 4 708 347 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Devlet Muhasebe Hizmetleri 1 364 221 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

114 Devlet Mallarına İlişkin Hizmetler 918 975 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

116 Devlet Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Hiz
metleri 225 197 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

119 Gümrük Denetimine Tabi Eşyanın Tasfiye Hiz
metleri 14 207 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

910 Kurumlara Katılma Paylan ve Sermaye Teşkilleri 25 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

920 iktisadî Transferler ve Yardımlar 3 675 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

930 Mali Transferler 132 375 881 000 000 
BAŞKAN — Program kodu 930'la ilgili bir önerge var; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İnsan Hakları Teşkilatı hizmetleri için bütçede öngörülen 69 milyar 200 milyon liralık öde

neğin, görüşülmekte olan Maliye Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesinin 930-08-3-356-900 "Yedek 
ödenek" Tertibine eklenmesini ve satın alınacak taşıtlar cetvelinde yer alan 15 adet taşıtın da 
tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Bal yalı 
Balıkesir 

Osman Özbek 
Konya 

Hasan Kılıç Latif Sakıcı 
Ordu Muğla 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Gerekçe : 
502 sayılı İnsan Hakları Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarname, 25 Kasım 1993 tarih ve 21 769 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkeme
si kararıyla süre verilmeden iptal edilmiş olduğundan, bu teşkilatın hizmetleri için bir bütçe 
yapılmasına gerek kalmamıştır. Bu nedenle, ödeneği, Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek öde
nek tertibine aktarılmaktadır. 

Yapılacak ödeme ekleme işlemi sırasında, 1994 Malî Yılı Bütçe Kanununun 5 inci madde
siyle yapılan kesinti ve iptaller dikkate alınacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ço

ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılıyor, Sayın Komisyon çoğunluğu olmadığı İçin 

katılamıyor. • 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştin ' ' . 
Program kodu 930*u yeni şekliyle okutuyorum : 
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Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

930 Mali transferler 132 445 081 0Ö0 000 
BAŞKAN -— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

940 Sosyal Transferler 21 909 700 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

950 Borç Ödemeleri 19 217 373 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..: Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 186 267 141 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : 

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

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
1050S.K.83. 

madde 
gereğince 

Ertesi yıla saklı 
Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı devreden tutulan 

Toplamı Harcama ödenek harcama ödenek ödenek 

TOPLAM 58 592 285 897 000 57 349 213 255 000 2 350 324 768 000 1119 101881000 11 849 755 000 15 439 046 000 

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

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1992 Malî Yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Hayırlı olmasını temenni ederim. 

C) GELİR BÜTÇESİ 

2 — 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) 
(S. Sayısı : 393) 

3. — 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/584, 3/1112) (S. Sayısı: 397) 

— 345 — 



T.B.M.M. B : 52 22.12.1993 0 : 2 

4. — Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı : 392) 

5. —1992 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına A it Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Teskeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/582, 3/1113) (S. Sa
yısı : 382) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıla
rıyla 1992 Malî Yılı Kesinhesap Kanunun ihsanlarının 1 inci maddeleri kapsamına giren ba
kanlık ve ilgili kuruluşların bütçeleriyle kesinhesaplarının görüşmeleri tamamlanmış bulun
maktadır. 

< • • • • • • 

Şimdi, 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının gider bütçesiyle ilgili 1 inci maddesini tekrar 
okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım : 

1994 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ 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 (823 396 307 000 000) liralık ödenek verilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi, daha evvel kabul edilmiş bulunan cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gelir bütçesine ilişkin 2 nci maddeyi okutuyorum : 

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

(624 000 000 000 000) lira tahmin edilmiştir. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 2 nci madde gelir bütçesiyle ilgilidir. Programa göre, 

gelir bütçesi üzerindeki görüşmeler yarınki birleşimde yapılacaktır. 
Bugünkü programımız tamamlanmıştır. 
Alınan karar gereğince, vergi yasa tasarısına devam etmek üzere, birleşime yarım saat ara 

veriyorum. 

Kapanma Saati ; 17.22 

'•• —o- \ •' - -. . 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.50 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Ali Günaydın (Konya) 

— e -

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

6. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 
Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 403) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı vergi İadesi Hakkında Kanunda Değişiklikler yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini aldılar. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) Sayın Başkan, toplanü yetersayısı yoktur efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, lütfen buyurun efendim. 
Sayın Milletvekilleri, bildiğiniz gibi, 5 inci maddenin görüşmeleri ve oylanması tamam

lanmıştı; 6 ncı maddeden itibaren görüşmelere devam edeceğiz. 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR 
1. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, 21.12.1993 tarihlisi inci Bir

leşimdeki bir beyanına ilişkin konuşması 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına hitap eden bir önerge vardır; oku

tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
21.12.1993 tarihinde, 403 sıra sayılı kanunun görüşülmesi esnasında, yanlış anlaşılan be

yanımı açıklamak üzere, İçtüzüğün 59 uncu maddesi gereğince söz istemekteyim. 
Gereğini arz ederim, saygılarımla. 

Oltan Sungurlu 
ANAP Grubu Başkanvekili 

(1) 403 S. Sayılı Basmayan 17.12.1993 tarihli 47 nci Birleşim Tîttanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın Sungurlu, geçen tutanak hakkında mı söz istiyorsunuz? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Bu yanlış beyanı veya yanlış anlaşılmayı düzeltmek maksadıyla ve beş daki

kayı geçmemek üzere, İçtüzüğün 59 uncu maddesi gereğince size söz veriyorum; buyurun. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Dünkü oturumlarda yoklama talebimiz olmuştu; oturumu idare eden Başkan, yoklama 

talebimizi reddetti ve bunun, usule uygun olmadığı yolunda itirazlarımızı da kabul etmediler. 
Oturumun daha sonraki safhasında, Anayasayla ilgili bir itirazımız oldu, o da şu : Bütçe Ko
misyonu, 2 nci ve 3 üncü maddelerin görüşülmesi esnasında, birkısım milletvekilleri, Anaya
saya aykırılık noktasında verilen önergeye "katılıyorum" yolunda beyanda bulunmuştur. Bu 
beyanın dışında, keza 4 üncü maddenin görüşelmesi sırasında da yine birkısım milletvekili ar
kadaşlarımızın, Anayasaya aykırılık hususunda verdikleri önergeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kabul oyu verdi. Bu kabul oyu zabıtlara geçmiş olmasına rağmen, Başkanı ikaz ettik, önce, 
getirdiğimiz zabıtların ham zabıtlar olduğu, asıl zabıtlar geldikten sonra bu hususu görüşmek 
lazım geldiği yolunda beyanda bulundu. Sonra asıl zabıtlar geldi, onları da gösterdik. Buna 
rağmen, hiçbir netice alamadık. 

Sayın Başkan usul müzakeresi açtı. Tutumu hakkında, Anayasaya aykırılık noktasında söz 
istedik ve biz, bu Anayasaya aykırılık meselesini ciddiyete atmadığı,gerekçesiyle, Sayın Başka
nın tutumunun doğru olmadığını ifade ettik. Sayın Başkan, bunu, bir usul meselesi addetti, 
Anayasa değişikliği hususunda bizim bu iddiamıza karşılık, o anda gündemde olmayan, daha 
önce kararlaştırılmış olan, "yoklama sebebiyle usul müzakeresi açıyorum" demek suretiyle veya 
"usul müzakeresi bittikten sonra yoklama sebebiyle usul müzakeresini oya koyuyorum" de
mek suretiyle, bizim "Anayasaya aykırılık kararı çıkmıştır; bundan sonra bu görüşmeler 
yapılamaz" itirazımızı hiç cevaplandırmadan, sanki o anda yoklama meselesi varmış gibi, oy
lamayı, yoklama meselesine intikal ettirmiştir. Halbuki, zabıtlar açıktır; bizim talebimiz açık 
ve kesin, o anda, Yüce Meclisin, Anayasaya aykırılık kararı verdiği, bu şartlarda kanun tasarı
sının görüşülme şansının olmadığı, Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2 ve 3 üncü maddeler için 
keza Anayasaya aykırılık önergesine iştirak ettiği, bu şartlarda görüşmeye devam etme imkânı 
olmadığı noktasında idi. 

Sayın Başkan bu hususları meskût geçmiş ve cevaplamamı$ bulunmaktadır. Biz, bu nok
tada, Başkanlık Divanının bir karar vermesi gerektiği görüşündeyiz ve bu hususu Sayın Baş
kanlıktan istirham etmekteyiz. Bunu yazılı bir önergeyle arz ediyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP, RP, ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 403 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu tasarısının maddelerinin görüşülmesi sırasında ya

pılan bir usulî hatanın düzeltilmesi için, konunun Başkanlık Divanına götürülmesine ilişkin 
ANAP Grubu tezkeresi (3/1275) 

• BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, Meclis Başkanlığına yazılmış bir önerge vardır; okutu
yorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 403 Sıra Sayılı Vergi Mevzuatlarıyla ilgili Kanun Tasarısının görüşme

leri esnasında 2 nci ve 3 üncü maddelerin Anayasaya aykırılığı hususunda 20.12.1993 tarihli 
Birleşimde, Grubumuz mensubu milletvekillerimizin vermiş oldukları önergeler üzerine, Mec
lis Başkanvekilinin önergeye katılıp katılmaması hususundaki Bütçe Komisyonuna vaki soru
sunda, Bütçe Komisyonu, Mecliste komisyon sıralarında temin ettikleri toplantı ve karar yeter
sayısı ile Anayasaya aykırılık önergesine katıldıklarını beyan etmişlerdir. 

Bu suretle, içtüzüğün 39 uncu maddesi uyarınca, öncelikle Anayasaya aykırılık konusu 
gündeme gelmiş ve bu oturumda nöbetçi Başkanvekili olmayan Tunceli Milletvekili Sayın Ka
mer Genç, Mecliste oturduğu yerinden müdahale ile "Ne yapıyorsunuz? İçtüzüğün 39 uncu 
maddesi açık, bu halde reddedilmiş olur" mealinde müdahalede bulunmuştur. Ancak, bir gün 
sonra, bu defa 4 üncü maddenin görüşülmesi esnasında Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, 
Meclis Başkanvekili olarak oturum idare ettiği esnada Anayasaya aykırılık hususunda verilen 
önergeyi oylamaya koymuş ve bu, önerge Meclis Genel Kurulunca kabul edilmiştir. Bu husus 
tutanaklarda açıkça bellidir, önce ham zabıtlar getirilmiş, bu hususta Sayın Başkan ikaz edil
miş ''onlar ham zabıttır, esas tutanaklar gelsin görelim" demiştir. Esas tutanaklar getirilmiş 
ve bu husus Sayın Başkana teyiden gösterilmiş ve ifade edilmiş olmasına rağmen, Yüce Mecli
sin Anayasaya Aykırılık kararı nazarı itibara alınmayarak, kanun tasarısının görüşülmesine devam 
edilmiştir. 

Bu hale göre, görüşülmekte olan kanun tasarısının, verilen önergelerle, 2 nci ve 3 üncü 
maddelerde Anayasaya aykırılığı Bütçe Komisyonunca, 4 üncü maddesi ise, Genel Kurul kara
rıyla kabul edilmiştir, içtüzüğün 39 uncu maddesinin sarahati karşısında, kanun tasarısının 
görüşülmesi mümkün değildir ve yapılan görüşmeler geçersizdir. Bu itibarla, İçtüzüğün 13 ün
cü maddesine göre, Başkanlık Divanının toplanarak gerekenin yapılmasına karar ittihazı arz 
olunur. 

Saygılarımızla. 
Eyüp Aşık Hasan Korkmazcan Mahmut Oltan Sungurlu 

Trabzon Denizli Gümüşhane 
ANAP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yapılan bu konuşma ve okunan bu önerge karşısında... 
(ANAP sıralarından "tezkere" sesleri) 

Düzeltiyorum, tezkere karşısında tereddütlerim vardır. Konuyu bu şekliyle kabul etmem 
veya münakaşaya açmam ise, bu Yüce Genel Kurula vakit kaybettirmekten başka bir işe yara
mayacaktır. 

Ben, bu Meclisi, sağlıklı, düzenli, verimli, üretken ve İçtüzüğe göre çalıştırmak zorunda
yım; görevim de bunu gerektirir. Bu nedenle, bu konudaki tereddütleri gidermek için, grupla
rın sayın başkanvekillerini, Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayın Başkanını ve -eğer Genel Ku
rulda ise- Anayasa Komisyonunun Sayın Başkanını odamda toplantıya davet ediyorum. 

Saat 18.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.02 

o 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 18.52 
BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), İbrahim Özdiş (Adana) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 52 nci Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, ben, 59 uncu maddeye göre, geçen tutanakta 

yer alan bir konunun düzeltilmesi için... 
BAŞKAN — Sayın Başkan, lütfen buyurun efendim; önce izahatımı yapayım, ondan 

sonra... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hay hay; ama... 
BAŞKAN — Siz buyurun efendim; belki benim izahatımdan sonra konuşma gereğini duy

mayacaksınız... 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — 403 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Tasarısının maddelerinin görüşülmesi sırasında ya

pılan bir usulî hatanın düzeltilmesi için, parti grup başkanvekilleri ve ilgili komisyon başkan
larıyla yapılan toplantıda alınan karara ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, biraz önce Başkanlığa verilen tezkere üzerine, grupla
rın sayın başkanvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayın Başkanı, Anayasa Komisyonu
nun Sayın Başkanı ile yaptığımız toplantıda şu hususlarda görüş birliğine vardık : 

Gerek evvelki gün gerekse dün, önce Başkanvekillerinden Sayın Hatiboğlu'nun, sonra Baş-
kanvekillerinden Sayın Genc'in Başkanlığında yapılan Vergi Usul Kanunu ile ilgili görüşmeler
de, bazı maddelerin Anayasaya aykırılığı durumuna ilişkin iddialarla ilgili önergelerin işleme 
konulmasında farklı davranıldığı konusunda, toplantıya iştirak eden arkadaşlarımız görüş bir
liği içinde oldular. 

Dün yapılan görüşmelerde, bir kasta dayanmaksızın usulî hata yapıldığı konusunda da 
görüş birliğine vardılar. 

Bu usulî hatanın düzeltilmesinin yolunun, İçtüzüğün 13 üncü maddesine göre yapılması 
gerektiği konusunda da görüş birliğine varıldı. Yani, eğer o usulî hata, dünkü toplantıda bir 
müzakere açılarak düzeltilse idi, bugün bu tezkereye gerek yoktu. 

Bu yapılmadığına göre, bu usulî hatanın düzeltilmesi şekli, Başkanlık Divanının toplan
masıyla mümkün olacak. Ben, biraz önce Sayın Meclis Başkanımıza ulaşarak durumu kendi
lerine arz ettim. O da, bu saatte bir toplantı yapılamayacağını, yarın sabah bu toplantının ya
pılması gerektiğini, bu usulî hatanın orada düzeltilebileceğini ve 13 üncü maddeye göre müza
kere açılabileceğini bana bildirdiler ve ben de bunu arkadaşlarıma tefhim ettim. 
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Muhterem milletvekilleri, toplantıya iştirak eden sayın üyelerin teşekkürle karşıladığım ve 
altını çizmek istediğim mutabakatı şudur: "Biz, bu Mecliste tutanaklara itibar edeceğiz. Tuta
nakta da, bir yanlış yapıldığı bellidir. Bu yanlışın düzeltilmesinin usulü de mutlaka yerine geti
rilmelidir." Yarın sabah bu yerine getirilecek. 

Bu durumda ben, şu anda riyaset eden Başkanınız olarak... (DYP sıralarından 
"Başkanvekilisin" sesi) 

Şu anda Başkanım efendim; evet, Başkanvekili etiketim yar; ama, şu anda riyasetin Baş
kanıyım. 

Şu anda riyaset eden Başkanınız olarak, gerek 2 ve 3 üncü maddede yapılan usulî hatala
rın gerek 4 üncü maddenin oylanması sırasında yapılan usulî hatanın, yarın sabah Başkanlık 
Divanında görüşülmesi için bu tezkereyi Sayın Meclis Başkanına havale ediyorum. 

Durum bundan ibarettir; görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz... 

A) GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR (Devam) 
2. — Tlmceli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Kamer Genc'in, 21.12.1993 tarihlisi inci 

Birleşimde bir kanun tasarısının görüşmelerinde verilen bir önergenin oylama sonucunun açık
lanmasına ilişkin konuşması 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 59 uncu maddesi açık; bir millet
vekili, tutanakta geçen bir beyanını düzeltebilir, buna imkânı var. Ben sizden rica ediyorum, 
belki ileride... 

BAŞKAN — Düzelteceğiniz konu nedir efendim? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, önergeyle ilgili oylama sırasında, ben, "Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler..." demişim ve önerge kabul edilmediği halde, "Kabul edilmiştir" şek
linde bir beyanatım olmuş. Bu beyanatı düzeltiyorum. Yani, ben de bir milletvekili olduğuna 
göre, 59 uncu maddeye göre, tutanakları düzeltme yetkim var, İçtüzük böyle bir yetkiyi bana 
veriyor. 

Daha sonra, birtakım arkadaşlarımızın müdahalesi üzerine konu buraya geliyor ve Sayın 
Oltan Sungurlu bana, "Siz, 'Kabul edilmiştir' dediniz" diyor; ben de kendisine, "Hayır, ka
bul edilmemiştir, orada bir hata yapılmıştır" diyorum. 

Bu konuyu zaten ben oturum içerisinde düzeltmiştim; olayın seyri içerisinde bütün arka
daşlarım da bu konuya şahit. Konuya bu kadar hâkim olan ve bu önergeyle ilgili olarak Ko
misyonun düşüncesini alırken, "Komisyon bu önergeye katılamaz, aksi halde reddetmesi 
lazımdır" diyen bir insanın böyle bir tavır sergilemesi mümkün değildir. Bu önerge zaten ka
bul edilseydi, öncelikle ben bu maddeyi reddederdim ve Genel Kurulun oyuna sunmazdım. Bun
ların hepsi, önerge kabul edilmediği halde buradaki "Kabul edilmiştir" şeklindeki beyanatım^ 
dan doğmuştur, "Kabul edilmemiştir" şeklinde olması lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Genç, zabıtlara geçti efendim; arkadaşlarımızda bunları söylediler za
ten. \aptığınız bu usulî hatayı, kendinizin kabul ettiği bu usulî hatayı düzeltmenin yolu, 13 üncü 
maddeye göre idi. Bu yapılmadığı için bu münakaşa çıktı; sanıyorum bu yarın Başkanlık Diva
nında düzeltilecek efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, izin verirmisiniz 
efendim... 
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BAŞKAN — Sayın Sungurlu, buyurun. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, içeride, bir usulî hata- . 

nın olduğunda mutabakata vardık; ancak bunun kasten olup olmadığı hususunu bize sorma
dınız, biz bu hususta bir beyanda bulunmadık... 

BAŞKAN — Siz bir beyanda bulunmadınız efendim; Sayın Tayan'ın beyanı vardı, onun 
için dedim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, şimdi de böyle bir beyanda 
bulunmuyorum; kimsenin kastının ne olup olmadığını bilecek durumda değilim; arz ederim. 

BAŞKAN — Zabıtlara geçti efendim. 
Sayın Tayan konuşması sırasında öyle bir beyan kullandığı için onu kastetmek istemiştim; 

zabıtlara sizinde ifadeniz geçti efendim; teşekkür ederim. 

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

6, — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 
Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 403) (Devam) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, 6 ncı maddeden itibaren görüşmelere devam edi
yoruz efendim. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 6. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak millî piyango bileti satanlar, yukarıdaki 
şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır." 

"Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.** 
BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen var mı efendim? 
ANAP Grubu adına Sayın Süleyman Hatinoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 

Sayın Hasan Basri Eler, Refah Partisi Grubu adına Abdüllatif Şener. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, görüşme saatimiz saat 19.00'da mı başladı? 
BAŞKAN — Hayır efendim, saat 17.50'de başladı, 20.50'de bitecek. 
Sayın Hatinoğlu; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; herkesçe bilindiği gibi, bu vergi yasası tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
biraz değişikliğe uğradıktan sonra Meclis Genel Kuruluna geldi. ANAP Grubu olarak biz, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda, bu tasarının bir hayli maddesinin genel prensiplere aykırı olduğunu 
iddia ettiysek de, İktidar grubu, sayı çoğunluğuna dayanarak, tasarıyı, alelacele, Komisyon
dan geçirip Genel Kurula intikal ettirmiştir. 
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Görüşmekte olduğumuz 6 ncı maddeye göre, bir işyeri açmaksızın, münhasıran gezici olarak 
millî piyango bileti satanlar, yukarıdaki şartlarla sınırlı kalmaksızın Gelir Vergisinden muaftır. 

Biz, burada, millî piyango bileti satıcıları için getirilen bu kolaylığa karşı değiliz. Ancak, 
biz, seyyar satıcıların, pazarcıların, işportacıların, hatta ve hatta bohçacıların da bu maddeye 
ilave edilmesini Plan ve Bütçe Komisyonunda talep etmiştik, tktidar grubu, yine bu konuyu, 
ilerideki 20 veya 21 inci maddelerde düzenleyeceklerini vaat etmesine rağmen, daha sonra bu 
maddelere gelindiğinde, bu maddeleri hiçbir ilave yapmadan, parmak sayısıyla yine aynı şekil
de geçirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, gazeteye, "yeni vergi yasası, ekonomik terörle mücadelenin yasasıdır" 
diye ilanlar veriliyor. Bu ekonomi, bu Hükümetin elinde değil midir? Ekonomiden iki yıldır 
sorumlu olan Başbakan Sayın Çiller değil midir? Diğer taraftan da, "eğer bu vergi kanunu 
çıkmazsa, 1995 yılında enflasyon yüzde 500'lere çıkacak" denilmektedir. Evet, doğrudur; eğer 
bu Hükümet iktidarda kalırsa, enflasyon yüzde 500'lere çıkar; fakat, bu Hükümet, 28 Mart 
1994'te iktidarı bırakacağı için, bu sorun da kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. 

Efendim, vergi yasası çıkmazsa neler olacakmış neler!.. Bir tek şey olacak : Bu Hükümet 
gidecek, Anavatan gelecek. (ANAP sıralarından "Bravo'* sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, siz, çağın getirdiği uygar alet ve edavatları lüks sayan bir reform pa
keti hiç gördünüz mü? Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor : "Eğer vergi yasasını düzelt
mezlerse, ben düzeltirim, veto ederim" diyor. Bunu daha şimdiden haber veriyor. Demek ki, 
bu yasanın daha çıkmadan veto olacağı -düzeltilmediği takdirde- ikaz edilmesine rağmen, sa
atlerdir izlediğimiz yanlışlıklar hızla devam etmektedir. 

Bu vergi paketini hazırlayanları anlamak mümkün değildir. Odalar Birliği zihniyetiyle ve 
Başbakanın danışmanlarının keyfî düzenlemeleriyle vergi reformu olmaz. Bakınız, Sayın Baş
bakanın Danışmanı Sayın Veysi Seviğ'in, vergi reformu hakkında 25.11.1993 tarihinde basına 
verdiği beyanatı okuyorum : "Mecliste budanabilir. Hırsız, kaçakçı, üçkâğıtçı, her zaman dev
leti etkileyebilecek durumda oluyor. Bir adam değiştirmeye kalkıyorsunuz, telefonlar yağıyor, 
ölümle tehdit ediyorlar. Bu tasarının eksiklikleri vardır, olabilir. Tasarıyı önce hükümette, son
ra Mecliste görüşülecek. Maliye örgütünü etkileyen güçler, bu iki aşamada, baskılarını da artı
racaklardır." Şimdi sıkı durun, son cümleyi okuyorum; "Parlamento çoğunluğu da, vergi öde
meden semiren vurguncu kesimden, korkarız ki etkilenecektir. Çok dikkatli olmalı; çünkü, Mec
lisin yarısı bu kesimden geliyor." Bu cümlenin takdirini Yüce Meclise bırakıyor ve Sayın Baş
bakanın danışmanı olması nedeniyle, Başbakandan, bu konuda ayrıca açıklama bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, eğer bu vergi reformu konusunda samimî isek, lütfen bu konuların 
gerçek düzenlemecisi ve yapımcısı, Maliye Bakanlığının çok deneyimli bürokratları vardır, on
lar olmalıdır ve onlara bırakmalıyız. Emin olun ki, tartışılan bu problemler, bu sıkıntılar ya
şanmayacaktı. 

Artık, Odalar Birliği, Hükümetten elini çeksin. Her işin içinde Odalar Birliğini görmek
teyiz. Kongrede, bakan değişikliklerinde, Hükümetin kuruluşunda, vergi yasalarında, özelleş
tirmede, hep Odalar Birliği var. Sanki bu Hükümeti Odalar Birliği idare ediyor veya iktidarda 
sanki iki siyasî parti ortaklığı yok da, bir de üçüncü olarak Odalar Birliği de bu Koalisyona 
ortakmış gibi bir görüntü vardır... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Odalar Birliği mi, Yalım Erez mi?! 

— 353 — 



T.B.M.M. B : 52 22 . 12 . 1993 0 : 4 

SÜLEYMAN HATİNOÖLU (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bütün bunlara rağmen, vergi 
paketini buraya kadar getirdik ve demin bahsettiğim vergi uzmanının dünkü basın beyanatını 
tekrar okuyorum; aradan günler geçtikten sonra, bakın neler oluyor : Veysi Seviğ'den "Dobra 
dobra" başlığıyla : 

"1 . Tasarı bu haliyle Meclisten geçerse, Türkiye 1994 yılında vergi toplayamaz. 
2. Bileşik faiz kalkıyor. Ceza, banka faizinden daha ucuza geleceği için, mükellef, vergi 

borcunu ödemeyecek..." 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — O, onun fikri; senin fikrin ne? 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Devamla) — "... Tasarı, vergi verenlerden vergi istiyor. Bu, 

adil bir bölüşüm değildir..." 
Siz, bu vergi tasarısını buna hazırlattığınız için -yaptığınız değişikliklerden dolayı- o ne

denle onun dediğini okuyorum; çünkü, "Verginin mimarı benim" dedi ve hatta basına şöyle 
dedi ; "Maliye Bakanı yergi uzmanı değildir. Onun için bu konuyu bana bıraktılar." Böyle 
ifade eden yine bu adamdır; onun için, verginin sorumlusu olarak Başbakanlığın danışmanla
rını tutuyorum ve ondan dolayı bu konuda eleştiri yapıyorum. 

Basındaki beyanlarına devam ediyorum ; "Vergi paketinin Bakanlar Kurulunun onayına 
bırakılması çok yanlıştır." Belki Odalar Birliğine bırakılması gerekiyordu da, bir yanlışlık olmuş!.. 

Devam ediyor : "Ben elektrikli ev eşyalarını özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına al
mayın dedim, tersini yaptılar. Adamlar vergi yasa tasarısının çıkmasını istemiyorlar. Neden? 
Çünkü, lüks tüketim mallarının ticareti bazı kesimlere büyük avantajlar sağlıyor da ondan. 
Araba üreticilerinin vergi yükünü indirelim, özel Tüketim Vergisini maliyet fiyatı üzerinden 
yükleydim istedik. Buna da karşı çıktılar. Kayıt dışı ekonomiyle ilgili kurallar şimdi bu kanun
da yok. Hepsini bir kenara attılar. Ekonomik dengesini kurup teslim etmiştim tasarıyı. 1994'te 
70 trilyon beklenen vergi, bu tasarıyla ancak 45 trilyon olarak gerçekleşebilecektir" diye beyan 
edilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanının da eleştirdiği gibi, bu Hükümetin ne yaptı
ğından kimsenin de haberi olmadığına göre, şimdi bu Hükümetin bu tasarısının samimiyetine 
inanmak mümkün değildir, konularda ciddî değildir. Hükümet, yatarken, vergiyi düşünüyor, 
''yarın nasıl bir vergi koyarım, parayı nereden toplarım?" diye, onun hesabını yapıyor; sabah 
da, kalkıp, "neyi satabilirim, neyi özelleştirebilirim?" diye düşünüyor. Yatarken vergi, kalkar
ken de özelleştirmeyi düşünüyorsunuz; böyle devlet idaresi olmaz. Tabiî, neticede perişanlığını 
millet çekiyor. 

Sayın Maliye Bakanına, sözlerime son vermeden bir hatırlatma yapmak istiyorum... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Buyurun. 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Devamla) — Son cümlemi bağlayacağım efendim. 
Devamlı olarak, her gün gazetelere ilanlar veriliyor, buna milyarlarca lira gitmektedir. Hazır, 

bu millî piyangoyla ilgili maddeyi görüşürken, Sayın Maliye Bakanına tavsiye ediyorum; artık, 
ilanlara para verme... 

BAŞKAN — Maliye Bakanı burada yok Sayın Hatinoğlu. 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Devamla) — Nasıl olsa, millî piyango milyarlarca lira veri

yor, millî piyango bileti alalım da, belki Hazinenin açığını kapatabiliriz. 
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Netice olarak, bu tasarı, reform getiren bir tasarı değildir, vergi veren fakiri soyup soğana 
çeviren bir tasarıdır; bü nedenle, diğer maddelerine katılmadığımız gibi, tasarının bu maddesi
ne de katılmadığımızı belirtiyor, Yüce Meclise Grubum adına saygılarımı arz ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Basri Eler; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; tasarının bu maddesine katılmakla birlikte, yeterli bulmuyoruz. 

Bu maddede, "Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak millî piyango bileti satan
lar, yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır" diye belirtilmektedir. 

Şimdi bu maddenin, millî piyango satanlardan başka, bu şekilde kazancı olmayanları içer-
memesini, aklım mantığım almıyor. 

Hükümet, aynı şekilde, buna benzer yasaları -geçmişte de, örneğini bu kürsüden sundu
ğumuz gibi- alelacele, ayaküstü hazırlıyor ve -geniş kapsamlı olmadığı gibi, örneklerini de gör
düğümüz gibi- ve yargı mercilerince, Anayasa Mahkemesince iptal edilip geliyor. Bunun gös
tergesi şudur : Hükümet, İktidar, yasa çıkarırken sürekli bir arayış içinde veyahut da, seçim
den önceki -iktidara gelmeden önce- vaatlerini yerine getirmek için, bunlara çare olacağı yer
de, sorunları güncel çözümlemeyi yeğlemektedir. Bu, çok yanlış bir uygulamadır. 

Yine, Sayın Maliye Bakanımıza sunmuştum; şu anda burada, yerine vekalet eden değerli 
Bakanımız var. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, uyarıyoruz, zamanında ikaz ediyoruz. Burada değerli bü
rokrat arkadaşlarımız da var. Değerli milletvekili arkadaşlarımız da maliye konusundan anlar
lar. Uyarmamıza rağmen, en son, o olağanüstü hal tazminatıyla ilgili uygulamada, geçmişte 
hiç örneğini görmediğimiz, hiçbir iktidar döneminde yapılmayan hatayı, maalesef bu İktidar 
yaptı. Kanun teklifi verdik. Yani, şöyle : Sen, iki sene 364 gün görev yapana tazminatı, nema
larıyla birlikte, vermiyorsun; bir sene görev yapana veriyorsun... Dünyanın hiçbir yerinde gö
rülmemiştir. Bu hata, tabiî ki, kanunun alelacele hazırlanmasındandır. Bunu, iktidara mensup 
milletvekili arkadaşlarımın yaptığını zannetmiyorum. 

Ayrıca, ben, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak, kendi imzamla, bununla ilgili 
bir kanun teklifi de sundum; ama, bu teklif, ilgili ya da yetkili mercilerde hiç incelenmedi. Ne 
zaman ki, hak sahipleri, yasal olarak, idarî mahkemelere veyahut da ilgili mahkemelere gidip 
de haklarını aramaya kalkınca -tabiî ki, bu yasal hakların aranması yanında, yarın öbür gün 
avukat masrafları ve mahkeme giderleri de devletin sırtına yüklenecektir- bunu fark eden Hü
kümet, derhal, grup başkanvekillerini toplantıya çağırdı -onlardan birisi de bendim, o gün ve
kâleten arkadaşımın adına gitmiştim- ve o toplantıda "aman, ne olur, bu kanun teklifini gün
deme alalım, Meclis Genel Kuruluna getirelim, bunun acele çıkması lazım" dendi. 

Değerli arkadaşlarım, hak sahipleri mahkemelere gidince mi bunun farkına vardınız? Ben, 
bu kanun teklifini, muhalefete mensup bir milletvekili olarak vermiştim. Biz, muhalefet ola
rak, Hükümeti tenkit etmiyoruz "Hükümet ve onun şahsında deviet zarara uğruyor" diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, teklifim incelenmemişti, okunmamıştı bile. Bu kürsüden seslendim 
ve "yine yanlış yapıyorsunuz. Yukarıdaki yasa teklifimi getirin, şurada, değerli komisyon üye
si arkadaşlarım, bürokratlarla birlikte bunu bir inceleyin, ondan sonra sunun" dedim; ama 
yapmadılar. 
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Yine söylüyorum, yine bir hata yaptınız; bunu buradan, bu kürsüden zabıtlara geçiriyo
rum. Bunları, Hükümeti tenkit etmek için söylemiyorum; ama, büyük bir hata yaptınız. 

Bakın, Bitlis'te Olağanüstü Hal Bölgesinde görev yapan güvenlik kuvvetleri mensubu, mer
kez ilçe komutanı bir yüzbaşı ile yine Olağanüstü Hal Bölgesinde görev yapan, yine aynı yasa
ya bağlı, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin sorumluluğunda ve yasaya göre olağanüstü hal taz
minatının verilmesi gerektiği belirtilen yerde, aynı ilde görev yapan bir komando yüzbaşısı -
hatta, bu komando yüzbaşı daha fazla görev yapıyor- arasında 5 milyon liralık maaş farkı var. 

Değerli arkadaşlarım, iktidarın hatası... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)— Maddeye gel... 
HASAN BASRl ELER (Devamla) — Değerli arkadaşım "maddeye gel" diyor. Vergi ya

sası çıkarıyoruz. İşte, bu yasayla ilgili olarak konuşuyorum. 
Dolayısıyla, buradan ikaz ediyorum; şimdi şifahen de söyledim, bununla ilgili bir yasa 

teklifi de vereceğim, iktidarın çıkarmış olduğu en son yasada, benim de vermiş olduğum tekli
fi kale almadınız; ama o yanlışlığı buradan giderin. Bu tazminatı vermenizdeki amaç, o bölge
de görev yapan tüm kamu görevlilerini teşvik etmek, özendirmek içindi; ama siz, iki evladınız 
arasında dahi bir paylaşımda ayırım yaparsanız, o yaptığınız katkı ve paylaşımın hiçbir faydası 
olmaz. Onun için bunu düzeltmeniz lazım. 

Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan biz yedi, sekiz madde üzerinde değişiklik önergesi 
verdik. Rica ediyoruz, lütfen bunları burada, aceleye getirmeden, bu değişiklik isteklerimizi 
şu Mecliste anlatma fırsatını bize veriniz. O değişiklik önergelerimizi, muhalefetin önergesi olarak 
değerlendirmeyin, önergedeki imza sahipleri olarak bizleri bu Mecliste bir teklifi olan üyeler 
olarak, bir partinin üyesi arkadaşlarınız olarak değerlendirmenizi ve bir daha hataya düşme
menizi öneririm. 

Ayrıca, seyyar satıcılık yapan birçok kişi var; yani bohçacısı var, gezen pazarcısı var, bo
yacısı var; hatta, her hafta değişik illerde ve ilçelerde pazar açan esnafımız vardır; bunları niye 
bu kapsama almıyorsunuz? Onları da bu kapsam içine almanız gerekir. Ayakkabı boyacısın
dan tutun, seyyar satıcılık yapan birçok gezici esnafımız vardır; onları da aynı kapsam içine 
almanız lazım. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişte yine buna benzer bazı uygulamalar yaptınız. Burada, kişi
lere göre yasalara çıkıyorsunuz. Makamları gözeteceksiniz. O gün, iktidar, bir Cumhurbaşka
nının yetkilerini kabul edemedi ve "ben seçmedim o Cumhurbaşkanını" dedi; ama, bir parla
mentoda bir cumhurbaşkanı 7 yıl için seçilir, iki iktidar dönemini kapsar. Zaten onun özelliği 
odur. "Yetkilerini kısalım" dediniz, paket halinde, buraya seksen küsur madde getirdiniz ve 
bugünkü gibi, Meclisi günlerce oyaladınız, çalıştırmadınız, önemli yasaları geriye attınız; gel
diniz, geldiniz... Allah'ın emri, merhum öldü; hop, paketi geriye çektiniz. Haydi getirin, çıka
rın yasaları; niye getirmiyorsunuz? Yani siz, kişilere göre mi yasa yapıyorsunuz? Merhum ol
du, gitti; paketi çek geriye... 

Arkadaşlar, böyle, Türkiye'nin sorunlarını çözemezsiniz. Yani, bugün başkası Cumhur
başkanı olur... Tabiî, bu Parlamento çekecektir... 

BAŞKAN—Sayın Eler, 1 dakikanız var. 
HASAN BASRl ELER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Arkadaşlar, bakın, şimdi ben size öncelik sırası tayin edeyim. Seçime çok az bir zaman 
kaldı. Ne yapacaksınız şimdi? Nerede Terörle Mücadele Yasası? Niye onu getirmiyorsunuz? 
Nerede radyo ve televizyonlarla ilgili yasa? Bu seçimlerde herkes çıkacak, istediği adamı, iste
diği partiyi kötüleyecek, belki de hiçbir şekilde ummadığımız birtakım değerlendirmeler yapa
cak, asılsız iddialarda bulunacak. Niye bu yasayı çıkarmıyorsunuz? Türkiye "medyograsi"ye 
mi gidiyor değerli iktidar? Bakın, arkamızda, Türkiye'nin Parlamentosunda ne yazıyor? Ona 
bir dikkat edelim. O nedenle, buradan o yasayı çıkarın. 

Seçim yasaları nerede? "Seçim yasası" demek, yalnız sandığın güvenliği, oy kullanmak 
demek değildir. "A partisinden ya da B partisinden ben sizi layık görüyorum, adaysınız" dedi
ğimde, o kişi, bir tedip sebebiyle, "ben aday olamıyorum" diyorsa, orada seçim güvenliği yok
tur. O nedenle, o şahsın serbestçe aday olabileceği bir güvenliği sağlamanız lazım. Bu da yok. 
Ne yapıyorsunuz? Şimdi vergi önemliymiş, 1 Ocak'a kadar tahsil edecekleri... 

Peki, ben şimdi soruyorum. Bakın, burada değerli basın ne diyor : "Sayın Çiller, cevap 
ver." Hem "geçmişten enkaz aldım" diyerek, 49 uncu Hükümeti tenkit ediyor ve hem de gidi
yor, 2.6 trilyonu, 5 tane büyük gazeteye, medyaya dağıtıyor. Nereden veriyorsun bu tüyü bit
memiş yetimin hakkını sen? Kime sordun da verdin? Ekonomiden Sorumlu Bakan iken, ayrı
lıp Başbakan adayı olmadan önce vermiş. Cevap versin bakalım! 

Değerli arkadaşlar, sorunları çözerken sürekliliği aramak lazım. Ülkemizin çıkarılması ge
reken çok önemli yasaları var. Gelin, bunların öncelik sırasını tayin edelim, Meclisten çıkara
lım. Biz sizden bunu istiyoruz. 

Sonra, peşin vergiyle iigili yasal düzenleme yapacaktınız. Nerede?.. Onu da yapmadınız. 
O nedenle, inanılırlığını sağlamak için, Hükümetin, vaat ettiklerini yerine getirmesi lazımdır. 
Bunu biz de bekliyoruz ve yardımcı da olacağız. Siz buna "reform" diyorsunuz; ama, biz bu
na "reform" diyemeyeceğiz. Kendinize göre iktidarı kurtarma operasyonları, maddeleri, dizisi 
önümüze gelmiş... 

BAŞKAN — Efendim, bir kısmını diğer maddelere bıraksanız... 
HASAN BASRl ELER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, sağ olun. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Eler. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener, buyurun efendim. (RP sıralarından 

alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 403 sıra sayılı tasarı hakkında konuşuyoruz; 6 ncı maddeye geldik. Fakat, şu ana kadarki 
görüşmelerden anlaşılmıştır ki, Genel Kurul çalışmalarını İçtüzük hükümleri çerçevesinde de
vam ettirmediğimiz sürece, bu tasarının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri tara
fından anlaşılmadan, hızla geçirilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan, görüşmelerin, bu mad
delerin anlaşılmasını sağlayacak bir tempoda yürütülmesi, bu tasarının daha hızlı yasalaşabil-
mesi açısından gereklidir. 

Sürekli olarak, kürsüye her çıktığımda vurguladığım bir nokta var, o da şudur : Diyoruz 
ki, bu tasarının ne getirip ne götürdüğünü sayın milletvekilleri bilmiyorlar ve hızla geçirilme 
kaygısı içerisinde de, yine, ne getirip ne götürdüğü anlaşılmadan yasalaşacaktır. Bu bakımdan 
biz, anlaşılmasını sağlamaya çalışıyoruz; yoksa, bunu engelleme gibi bir kaygı ve çaba içerisin
de değiliz. 
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Yine belirttiğim gibi, İktidar kanadına mensup sayın milletvekilleri, hâlâ, bu maddelerin 
ne anlama geldiğini anladıktan sonra el kaldırma çabası içinde değiller; maddeler görüşülür
ken salon boşalıyor, tabiî, yapılan konuşmalar kuliste de izlenmiyor; ama, maddeler oylanaca
ğı zaman, geliyorlar, ne getirip ne götürdüğünü bilmedikleri maddeler üzerinde el kaldırıyorlar. 

Arkadaşlar, 6 ncı maddede "31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 un
cu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir." deniliyor. Mevcut kanundaki duruma bakalım : Yürürlükte bulunan kanunun il
gili maddesi elimizdedir; bu maddeyi okuyorum : "Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici 
olarak millî piyango bileti satantar, yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın Gelir Vergisinden 
muaftır. Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle ödenen vergiye şümulü yoktur." 

Şimdi, tasarıdaki değişiklik maddesine bakıyoruz; değişiklik maddesi de, aynısı, aynı şe
kilde burada yer almış. 6 ncı maddede aynen şöyle ifade ediliyor : "Bir işyeri açmaksızın mün
hasıran gezici olarak millî piyango bileti satanlar, yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın Gelir 
Vergisinden muaftır." 

"Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur." 
Şimdi ben, burada oturan İktidar kanadı milletvekillerine "İkisi arasındaki fark nedir, 

bu buraya niye geldi?" diye sorsam, hiç biri ceyap veremez. Bu hüküm, hem tasarıda aynıdır 
hem de yürürlükteki kanunda aynıdır. O halde niye gelmiştir? Biraz sonra, kulisteki arkadaş
larımız bu madde için el kaldıracaklar. Soruyorum; niye gelmiştir?.. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Bilmezler. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Bilseler, el kaldırmazlar. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Getiriliş sebebi şu : Maddedeki son cümle, ayrı bir 

paragraf olarak alınmış. Bunu, anlatayım da anlaşılsın diye söylüyorum. Bu paragrafta, "Bu 
muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur." deniliyor. 
94 üncü madde, kesinti yoluyla ödenen vergileri anlatmaktadır. Daha önce, Gelir Vergisi Ka
nununun vergiden muaf esnafla ilgili diğer bentleri, 94 üncü maddeye tabi değildi. Tasarıda, 
kanunun 94 üncü maddesine göre esnaf muaflığından yararlanan mükellefler de kesinti kapsa
mına alındıkları için, sadece son cümle, ayrı bir paragraf halinde ve 9 uncu maddedeki bütün 
bentleri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla, bu hüküm şunu getiriyor: 94 üncü maddedeki, vergiden muaf esnaf da, alımları 
üzerinden yüzde 25 oranında vergi kesintisine tabi tutulacaktır. Bu ifade ediliyor. Bunun böyle 
olduğunu, biraz sonra oy verecek arkadaşların bilmediğini de tekrar ifade ediyorum. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Doğru; bilmiyorlar. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — 9 uncu madde kapsamına girenler vergi tevkifatına 

tabi tutulunca, kimler vergilendiriliyor, kimler vergi kapsamına alınıyor, maddeler halinde sa
yılmış. 

Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartıyla, gezici olarak perakende ticaret yapanlar. 
Arabasıyla, sırtında küfesiyle, gezici olarak mal satanlar, böylece, bu tasarıyla vergi kapsamı
na alınıyor. 

Bir işyeri açmaksızın, gezici olarak, doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalay
cı, lehimci, musluk tamircisi vesaire gibi kişiler, köylerde gezici çerçilik yapanlar vesaire, vergi
den daha önce muaf tutulan küçük esnaf, şimdi bu düzenlemeyle vergi kapsamına alınıyon 
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Sürekli olarak, düşük gelir gruplarına değil, yüksek gelir gruplarına bu tasarının yöneldiğini 
ifade eden arkadaşlarımızın; bu düzenlemeyle, aslında, çok düşük gelir gruplarına yönelik bir 
vergilemenin ortaya çıkarıldığını bilmelerini istiyorum. Maddeyle ilgili olarak yapacağımız bi
rinci tespit budur. 

Bunun sebebi nedir? Aslında, Türkiye'de ücretlileri saymazsanız, 3 milyon civarında mü
kellef vardır. Bu ülkede, 3 milyon civarındaki mükellefe karşılık, milyonlar, milyarlar kazan
dıkları halde, vergi kapsamına alınmayan, mükellef durumunda bulunmayan insanlar da var
dır. Ancak, bu tasarıda, kendisini, vergileme kapsamı dışında tutabilmiş, vergi dairelerinden 
kaçabilmiş mükellefleri vergileme kapsamına almaya yönelik düzenlemeler yerine, daha önce 
yakalamış olduğu insanları ve düşük gelir gruplarını vergilemeye yönelik bir tanzim ve düzen
leme ortaya çıkmıştır. 

Ancak, bu maddenin lehine olan noktaları da söylemek durumundayım -arkadaşlarımız 
bilsinler, öğrensinler diye söylüyorum; inşallah kulislerdeki arkadaşlar da dinliyordur- bu da 
şudur : Vergiden muaf esnaf, vergi mükellefi olmadıkları için, büyük tüccardan, esnaftan mal 
alıyorlardı, kendileri vergilendirilmedikleri için de, büyük tüccardan mal alırken belge almı
yorlardı. Dolayısıyla, ekonomide, belgesiz bir mal akışı ortaya çıkıyordu. Bu düzenleme, belki 
küçük esnafa -esnaf da diyemeyiz- vergiden muaf olan, vergilendirilmemesi doğal olan, çok 
cüzî, yaşama şartlarında ticaret yapan insanlara yapılan satışlarda da, bu satıcıların belge ver
mesini sağlamaya yönelik bir düzenleme. Ancak, bu maksada da hizmet edeceğini zannetmi
yorum; lehinde ve aleyhinde olan görüşlerimle beraber bunu da ifade edeyim. Her belge kesi
şinde, yüzde 25'lik stopaja tabi tutulacağı için, bu olay, her iki tarafın da aleyhine olduğu için, 
karşı karşıya gelen tarafların aleyhine bir tanzim, bir düzenleme ortaya çıktığı için, zaten bu 
belge düzeni işlemeyecektir. 

Dolayısıyla» lehte ve aleyhte noktaları kendi içerisinde barındıran bir maddeyle karşı kar
şıya bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ancak, bunu söylerken şunu da belirtmek gereki
yor : Bu tasarıda, Hükümetin kamuoyuna yansıttığı gibi, parayla ilanlar verdiği gibi, büyük 
amaçları gerçekleştirebilecek, kamu kesimi açıklarını önleyebilecek, 2001 yılında yüzde 500'e 
çıkacak olan enflasyonu aşağı çekebilecek özellikler mevcut değildir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla) — Gelin, bu tasarının gerçek mahiyetini, Sayın İkti

dar, burada itiraf etsin, makul bir üslupla, ne getirdiğini, ne götürdüğünü anlatsın, muhalefeti 
de ikna etsin ve bunu hızla geçirmek istiyorlarsa, o gazetelere verdikleri ilanlarla kamuoyunu 
yanlış yönlendirmeden vazgeçsinler, yeni gazete ilanlarıyla bunu tavzih etsinler. 

Saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Grupları adına başka söz istemi var mı? Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahıslan adına söz isteyenleri okuyorum : Sayın Cevat Ayhan, Sayın Turhan Tayan, Sayın 

Melike Tugay Haşefe, Sayın Selçuk Maruftu, Sayın Hasan Basri Eler. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, benim söz talebim 7 nci maddeyle il
gilidir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
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HASAN BASRt ELER (Edirne) — Ben söz istemedim, Sayın Haydar Oymak olacak 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, Sayın Haydar Oymak'ı yazıyorum. 
Buyurun Sayın Cevat Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 

403 sayılı Vergi Kanunu Tasarısının 6 ncı maddesiyle ilgili olarak görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, madde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin so
nunda, meri olan, fıkranın son cümlesini ayırarak, biraz evvel Abdüllatif Bey kardeşimizin de 
ifade ettiği gibi, daha önce, 94 üncü maddeye göre, sadece millî piyango bileti satıcılarına teş
mil edilmiş olan stopajı, tevkifatı, vergiden muaf olan bütün esnafa getirmiş bulunmaktadır; 
yani işportacı, sokakta üzüm satan esnaf gibi, kanunda uzun uzun maddeler halinde zikredi
len esnafın tamamı, vergi yönünden tevkifata tabi tutulmaktadır. Tabiî, kayıtlı düzene geçiş 
bakımından Maliye bunu getirmiştir; bu da bir düşünce tarzıdır; ancak, ben, şu hususu dikka
tinize arz etmek istiyorum : 

Muhterem arkadaşlar, alışveriş yapan herkes vergi ödesin; ancak, vergiyi ödeyebilecek olan 
ödesin. Bakın, bizde geçmişte olduğu gibi, Batılı ülkelerde de "sıfır vergi tabanı" diye bir tarif 
var. Bugün bizde yüzde 25'le başlayan asgarî Gelir Vergisi haddini, belirli gelir seviyesine ka
dar sıfıra indirelim, o gelir seviyesine kadar gelir elde eden mükellefler de sıfır vergi ödesinler. 
Batılı ülkelerde halen uygulanan, bizde de geçmişte bir ölçüde uygulanan, ama bugün olma
yan, sadece ücretlilere uygulanan bir müesseseyi, bütün vergi mükelleflerine uygulanır hale ge
tirelim. Bu yapılırsa, herkes vergi karnesine sahip olur; alışverişle, ticaretle meşgul olan herkes 
vergi mükellefi olur; ama, onun geçinebileceği makul bir miktar da vergiden muaf olur. Belki, 
Türkiye şartlarında geçinebileceği bütün geliri muaf tutamayabilirsiniz; ancak, hiç olmazsa, 
ilk yaklaşım olarak, asgarî ücreti vergi dışı bırakırsınız; onun ardından da, bugünkü geçim şart
larına göre, aylık olarak iki üç milyon lira mertebesinde bir geliri vergiden muaf tutacak olan 
bir uygulamaya geçersiniz. Kademeli de olsa, Hükümetin hedefinin bu olması lazım, Türkiye'
deki vergi uygulamalarında buna gitmek lazım. 

önümüzde görüşeceğimiz 22 nci maddede, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesin
deki tevkifatlar tarif edilmekte ve onüçüncü fıkrasında da, vergiden muaf olan esnafa tevkifat 
getirilmektedir. Bunlar, seyyar arabasına iki kasa portakal, elma, mandalina alıp sokak arala
rında satarak günlük geçimini sağlayan insanlardır. Şüphesiz, insanlar bunu büyük ölçüde is
temeyecektir; ama, eğer bu satıcılar bir yere mal satıyorsa, malı alan kişi de aldığt malı belgeye 
bağlamak istiyorsa, bu takdirde ondan da bir stopaj yapmaya, tevkifat yapmaya mecbur olacaktır. 

BAŞKAN — 1 dakikanız var efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla)— Teşekkür ederim. 
Bu uygulama, dar gelirli insanların sırtına yeni bir yük getirecektir. Bakın, okumuyorum, 

maddede, odun kırıcılar, odun kesiciler, bohçacılar, baca temizlikçileri var, hepsi var; yani, Hü
kümet, bunlardan da vergi alacak kadar, bu noktaya kadar düşmüşse, vay bizim halimize! (RP, 
CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Evet, bunları vergi mükellefi yapalım; ama, bunları da, belirli gelir seviyesine kadar, ver
giden muaf hale getirelim; sıfır vergi tabanını getirelim, benim söylediğim şey budur. 
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Muhterem arkadaşlar, ben bütün bu maddeler arasında, enflasyona karşı ticaret erbabını 
koruyacak olan enflasyon muhasebesi sistemini de maalesef göremedim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Tamamlayın efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bu maddeler arasında bunu da göremedim; vergi reformu diye önümüze getirilen bir pa

ketin içinde, "ağyarını mani, efradını cami" dediğimiz, yani bütün unsurlarıyla bir reform pa
ketinin gelmesi lazımdı. Ticarî hayatın, güvene, dürüstlüğe, çalışmaya, üretmeye ihtiyacı vardır 
ve ürettiğinin de makul ölçüde vergisini verecek bir düzenin getirilmesi gerekirdi, maalesef bun
ların hiçbirini burada göremiyoruz. Her halde bunlar yeni bir vergi paketine kaldı; ama, o da, 
herhalde bu iktidara nasip olmayacak, yeni iktidara nasip olacak. 

Ben dinlediğiniz için.teşekkür ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
İkinci konuşmacı Sayın Turhan Tayan vazgeçtiler. 
Sayın Melike Tugay Haşefe; buyurun efendim. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde 
yaşanan ekonomik, malî ve sosyal gelişmelere paralel olarak, vergi sisteminin daha adil hale 
getirilmesi, vergi tabanının yaygınlaştırılması, vergi sisteminin basitleştirilmesi, belge düzeni
nin daha iyi şekilde işler hale getirilmesi, vergilemede etkinliğin sağlanması yönünde gerekli 
düzenlemelerin yapılması zorunluluk haline gelmiştir. 

Tasarıyla, vergi hukukunun temelini teşkil eden vergilerin yasallığı ilkesi ön planda tutu
larak, vergi sistemindeki aksaklıkların giderilmesi, sistem bütünlüğü içinde uyumun sağlan
ması, daha adil bir vergi sistemi kurulması, sistemin basit, anlaşılır ve uygulanabilir bir yapıya 
kavuşturulması ve öngörülen ekonomik, malî, sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesindeki etkin
liğin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerde, tasarının, kamu harcamalarına fi
nansman sağlamak amacıyla getirildiği; vergi reformundan bahsedilemeyeceği, bunun sadece 
bir revizyon tasarısı olduğu; vergisini ödeyene daha fazla yük getirdiği, ödemeyen için bir mü
eyyide bulunmadığı; vergi dairelerinin yeniden yapılanmasına ilişkin bir düzenleme bulunma
dığı; vergide dilim artırmak yerine, makul bir ölçüde oranların düşürülmesi suretiyle, verginin 
yaygınlaştırılmasının daha doğru olacağı; özel indirim miktarlarındaki artışın yeterli olmadı
ğı; üniter sistemde vergi tarifesi ve oranlarının aşağıdan başlaması gerektiği, aksi takdirde, ya
rar değil zarar getireceği; vergi iadesinin kaldırılmasının yanlış olduğu; fiş, fatura almayana 
ceza uygulanmasının büyük bir hata olduğu; tasarıyla öngörülen düzenlemenin, vergi kaçağı
nı artırıcı ve sermaye birikimini engelleyici nitelikte olduğu; asgarî ücretin vergi dışında bıra
kılması konusunda bir düzenleme bulunmadığı; vergi sistemimizin adil olmadığı, daha adil bir 
vergi sistemi getirilmesi gerektiği; bu sistemle sosyal barışın sağlanamayacağı; üst gelir grupla
rından daha fazla vergi alınması gerektiği görüşlerine yer verilmiştir. 

Şimdi 6 ncı maddeye gelelim : Yapılan değişiklikle, fıkra hükmünde yer alan, bir işyeri 
açmaksızın gezici olarak millî piyango bileti satanlara ilişkin muafiyet hükmü aynen koruna
rak, bir fıkra halinde düzenlenmektedir. Mevcut maddenin son fıkrasının ikinci cümlesinde 
yer alan hüküm, bu düzenlemeyle maddeye yeni bir fıkra olarak eklenmekte; böylece, gezici 
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olarak millî piyango bileti satanlar da dahil, vergiden muaf diğer esnaflara yapılan ödemeler
den de tevkifat yapılabilmesi için, muaflığın tevkifatı engellemeyeceği hususu hükme bağlan
maktadır. 

Bu ne demektir : Bu, esnafa ilave yük, külfet ve vergi demektir. Biz başından beri, esnafa 
yükleniyorsunuz diyorduk, işte bir defa daha kanıtı ortada. Hani siz, zenginden vergi alacaktı
nız? Eğer esnafı zengin mütalaa ediyorsanız, size diyeceğimiz şudur : Yanlış yapmayın, ortadi-
reği, esnafı ezmeyin, biz ezdirtmeyeceğiz; işte, bunun için burada ve her yerde bu yanlışın kar
şısına çıkacağız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haşefe. 
Zamanı da dikkatli kullandığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. 
Efendim, 6 net madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına şu anda ulaşan bir önerge vardır; okuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Vergi Yasasının 6 net maddesiyle ilgili önergelerimi geri çekiyorum. 
Arz ederim. 

Turgut Tekin 
Adana 

Sayın Turgut Tekin'in önergelerini geri veriyoruz efendim. (DYP, SHP ve ANAP sırala
rından alkışlar) 

Bu madde üzerinde bir tek önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı maddesinin İçtüzüğün 85 inci maddesi gere
ğince öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Eyüp Aşık Mehmet Keçeciler 

Trabzon Konya 
Elaattin Elmas Yücel Seçkiner 

İstanbul Ankara 
Temel Gündoğdu Kadir Ramazan Coşkun 

İstanbul İstanbul 
Nabi Poyraz 

Ordu 

Gerekçe : Bu maddeyle devlet eliyle lotaryacılık, piyangoculuk çalışmaları, kazancı arzu 
ve duygusu teşvik edilmektedir. Bu hüküm, Anayasanın 58 inci maddesine açıkça aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN—Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
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MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Söz isteyen?.. Yok. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — önergeyi oylayacağım; yalnız, oylamaya geçmeden önce, bir önerge var; oku
tuyorum : • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İçtüzüğün 58 inci maddesi uyarınca oylamaya geçerken yoklama yapılmasını arz ederiz. 

Abdüllatif Şener Kemalettin Göktaş 
Sivas Trabzon 

Lütfü Esengün Melih Gökçek 
Erzurum Ankara 

Şinasi Yavuz Zeki Ünal 
Erzurum Karaman 

Cevat Ayhan Şaban Bayrak 
Sakarya Kayseri 

Salih Kapusuz Hüseyin Erdal 
Kayseri Yozgat 

BAŞKAN — Şimdi, yoklama yapılmasını isteyen sayın üyelerin salonda bulunup bulun
madıklarını arayacağım : 

Sayın Şener?.. Burada. 
Sayın Göktaş?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Tekabbül ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Çelik tekabbül ediyor. , 
Sayın Esengün?.. Burada. 
Sayın Gökçek?.. Burada. 
Sayın Yavuz?.. Burada. 
Sayın Ünal?.. Burada. 
Sayın Ayhan?.. Burada. 
Sayın Bayrak?.. Burada. 
Sayın Kapusuz?.. Burada. 
Sayın Erdal?.. Burada. 
İçtüzüğün 58 inci maddesine göre, yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çoğunluğumuz vardır, görüşmelere devam ediyoruz. 

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

6. — 213 Sayıh Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kânun ve 
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2978 Sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 403) (Devam) 

BAŞKAN — Biraz önce okuduğumuz önergeyi; yani, Anayasaya aykırılık önergesini işle
me koyuyorum. 

önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadılar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul edenler... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bir önergemiz daha var 
efendim. 

BAŞKAN — Var efendim. 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddenin oylanmasıyla ilgili bir önerge vardır; okutuyorum : • • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı maddesinin oylaması esnasında içtüzüğün 82 
ve 84 üncü maddeleri gereğince, her fıkranın ve meselenin (bendin) ayrı ayrı ve açık oylama 
suretiyle yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Rauf Ertekin Şadan Tuzcu 

Kütahya istanbul 
Selçuk Maruflu Safa Giray 

istanbul . istanbul 
Hasan Çakır Elaattin Elmas 

Antalya istanbul 
Sabri öztürk Gürhan Çelebican 

istanbul * istanbul 
Faruk Saydam Güneş Taner 

Manisa istanbul 
Melike Tugay Haşefe Rasim Zaimoğlu 

istanbul Giresun 
Nevşat Özer Hüseyin Aksoy 

Muğla Eskişehir 
Nabi Poyraz Engin Güner 

Ordu istanbul 
Mehmet Seven 

Bilecik 

NİHAT MATKAP (Hatay)— Sayın Başkan, önerge sahiplerini aramayacak mısınız? 
BAŞKAN — Maddenin, içtüzüğün 82 ve 84 üncü maddeleri uyarınca fıkralarının ayrı ay

rı ve açık oya sunulması isteniyor. Fıkraların ayrı ayrı oylanması konusunda Genel Kurulun 
kararını alacağım. 

Maddenin fıkralarının ayrı ayrı oylanmasını kabul edenler... Etmeyenler... Fıkraların ayrı 
ayrı oylanması kabul edilmemiştir. 

Maddenin tümü açık oylamaya tabi olacaktır. 
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Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılarak yapılmasını oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylama, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlık Divanında görevli arkadaşlarım, önergenin okunuşu sıra

sında imza sahiplerini arayıp aramadığımı hatırlattılar. İmza sahipleri okunurken tek tek kont
rolünü yaptım, yeterli imza sahipleri salonda mevcut efendim. Zabıtlara geçmesi açısından arz 
ediyorum. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı?.. Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısının 6 ncı maddesinin açık oylama sonuçlarını arz ediyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 201 
Kabul : 165 
Ret : 32 
Çekinser : 3 
Geçersiz : 1 
Böylece, 6 ncı madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 202 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesiyle eklenen ek 1, ek 2 ve ek 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yatırım İndiriminin Mahiyeti 

Ek Madde 1. — Dar mükellefiyete tabi olanlar dahil, ticarî veya ziraî kazançları üzerin
den vergiye tabi mükelleflerin (adi ortaklıklar, kolektif ve adi komandit şirketler ile kurumlar 
vergisi mükellefleri dahil) yaptıkları yatırımlar, bu bölümde yazılı kayıt ve şartlar dahilinde, 
ilgili kazançlarından indirilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplarradına söz isteyen?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, madde eksik okundu efendim. 
BAŞKAN — Efendim, ek madde 1 üzerinde görüşme yapacağız; ek 2 ve ek 3 üncü mad

deler ayrı ayrı görüşülecek efendim. 

Madde üzerinde grupları adına; Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan, Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Güneş Taner söz istemişlerdir. 

Grupları adına başka söz talebi var mı efendim?.. Olursa alırız. 
Şimdi, Refah Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'a söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı Kanun Tasarısıyla ilgili olarak Refah Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, 7 nci maddenin 3 ek madde üzerinde değişiklik getirdiğini görmek
teyiz. Bunlar, yatırım indir imiyle ilgili maddelerdir. Biz, şimdi ek madde 1 üzerinde, yani yatı
rım indiriminin mahiyeti üzerinde görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Yatırım indirimi, bildiğiniz gibi. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından, bugün de Hazine 
Müsteşarlığı tarafından, yatırım teşvik belgesine bağlanmış olan yatırımların, üretime geçişin
den sonra, elde ettiği kârlardan yatırım için yapmış olduğu harcamaların bir kısmının düşül-
mesidir. 

Bu, benim hatırladığıma göre, 1960 yılından sonra bizim mevzuatımızda uygulamaya kon
muş olup, sanayileşmeyi hızlandırmak ve geliştirmek amacıyla teşvikli yatırımlarda uygulan
maktadır. Sistem, biraz evvel arz ettiğim gibi, şöyle çalışır : Bugün yatırıma karar verirsiniz, 
yatırım teşvik belgesi müracaatı yaparsınız, alırsınız; bina, teçhizat seçimi; projenin geliştiril
mesi, inşaatı, montajı, işletmeye alınması, takriben iki veya üç yıl bir zaman alır. Yani, çok 
hızlı bir programla dahi, bir yatırım projesinin deneme üretimine geçmesi üçüncü yılda olur. 
Dördüncü yılda da kâr görünür, siz bu kârdan yatırım indirimini düşersiniz. 

Yatırım indirimi yüzde 30 ila yüzde 100 arasında değişmekteydi, şimdi yüzde 20 ila yüzde 
70 arasına indirilmiş bulunmaktadır. Bu sistem de şöyle çalışır; bilgi olarak arz ediyorum. Siz, 
yatırıma 1 milyar lira harcadınız; eğer yüzde 50 yatırım indiriminiz varsa, bunun 500 milyonu
nu tahakkuk edecek olan kâr matrahlarından, brüt kâr üzerinden düşersiniz, bakiyesi vergi 
matrahı haline gelir. Ancak, düştüğünüz bu nispet, yine yüzde 10 tevkif ata tabidir. Yani yatı
rımcı, yatırım indirimi olarak uygulamış olduğu bir miktar üzerinden, yine yüzde 10 vergi öder. 

Şimdi, tasarının bu Ek 1 maddesiyle buraya getirilen hükme göre dar mükellefiyete tabi 
olanlar, yatırım indiriminden faydalanma imkânına kavuşturulmaktadır; ayrıca, Kurumlar Vergisi 
Kanununda bulunan bir husus buraya da derç edilerek, kurumların da yatırım indiriminden 
faydalanacağı burada tekrar tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

Tabiî, ek 1 inci maddeyle sınırlı olmak üzere görüşlerimi arz ediyorum; ek 2 ve ek 3'te 
görüşlerimi daha tafsilatlı arz edeceğim. 

Burada, dar mükelleflere getirilen yatırım indirimi hakkı, üzerinde durulması gereken bir 
husustur. Biz, tabiî, kendi millî yatırımcılarımıza; yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya ku
rumlara yatırım indirimi getirirken, bu yatırım indirimi, nihayet, vergisi az ödense bile, yüzde 
10 stopaja tabi vergisi ödense bile, bakiyesi yine yatırım ve işletme faaliyetlerine gitmektedir. 
Halbuki, dar mükellefler için bu, doğrudan doğruya transfer edilebilir bir kârdır. Karşılıklı 
olarak çifte vergilendirmeyi önleyici anlaşmalarda olduğu için, bunlar herhangi bir vergiye, -
yüzde 10 stopajın dışında- maruz kalmadan götürülür. Bu bakımdan, bu, bizim için, Türkiye 
Cumhuriyeti ekonomisi için bir kayıp olmaktadır. 

Ben bunu şu noktada da düşünüyorum : 1950'den sonra Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nu çıkarıldığı zaman, 6224 sayılı -zannedersem- petrolle ilgili kanun ilk yürürlüğe girdi De
mokrat Parti zamanında. Akabinde, 1960'dan sonra da, sanayi sahasında teşvikler başladı. O 
zamanlar, hep öncelikle, Türkiye'ye teknoloji getiren, üretim getiren, yönetim kültürü getiren, 
ileri seviyede sanayileşmeye adım attıracak olan projeler teşvik edilirdi. Ancak, Yabancı ser
maye, 1980'den sonra ki dönemde, bilhassa Anavatan hükümetleri zamanında giderek artmış
tır. Bugün Türkiye'de yabancı sermaye bakkal dükkânı işletmeciliğine de girmektedir; hatta, 
köşebaşlarında hamburger mağazaları açıp, bunu da yabancı sermaye olarak işletmektedir. 
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Yani, Türkiye'ye yabancı sermayenin hangi boyutlara kadar girdiğini, günümüzde beraberce 
yaşıyor ve görüyoruz. Nitekim, geçenlerde, İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı yanlış hatırla
mıyorsam, 60-70 milyon dolar mertebesinde para harcanarak kurulan çok büyük bir marketi, 
alışveriş merkezini hizmete açmıştır. Bunlar, birçok büyük şehrimize giderek yayılmaktadır. Yani, 
bunun manası, yabancı sermaye, Türkiye'de iç ticarete, tüketim sahasına da girmektedir. 

Bilgi olarak arz ediyorum : Bakın, Japonya İkinci Dünya Savaşında, Amerika'nın işgali
ne maruz kalmasına rağmen, kendi pazarını yabancı mallara kapalı tuttuğu gibi, yabancıların 
iç ticarete girmesine de çok ağır ve önleyici müeyyideler getirmiştir. Yani, bugüne kadar Ja
ponya'da yabancı sermaye, hipermarketler, süpermarketler halinde yayılma vasatı bulamamış
tır. Japon iç ticaretini düzenleyen mevzuat, çok sıkı, önleyici, zorlaştırıcı müeyyideler getirdiği 
içini Japon iç ticareti, Batının, bırakınız iç ticarete girmesini, Batılı şirketlerin mal satmasını 
dahi zorlaştırmaktadır. Geçmişte zaman zaman gördünüz, Japon başbakanları coca cola içe
rek ve diğer birtakım Batı tüketim maddelerini televizyonda herkesin gözü önünde kullanarak, 
"Hadi, iç ticaretimizi Batı mallarına açalım" diye, Batıdan gelen tazyikler karşısında, Ameri
ka'dan ve AT'den gelen tazyikler karşısında, bunu teşvik edici mahiyette tavırlar ortaya koysa 
bile, gerek mevzuatlarındaki, gerekse millî dayanışmalarındaki bu güç sayesinde Japon pazarı
na, ne yabancı mallar, ne de şirketler kolaylıkla girememişlerdir ve nüfuz edememişlerdir. İşte, 
bugün Japonya'nın bir taraftan ileri teknolojisiyle, diğer taraftan da kendi ticaretini, millî tica
retini koruyucu bu tedbirleri sayesinde, hepimizin gıpta ile seyrettiğimiz gibi, her yıl Japon dış 
ticareti 50, 70, 80 milyar dolar mertebesinde fazlalık vermekte ve bugün Japonya, 3 büyük 
ekonomik blok olarak adlandırılırsa, Atlantik'in ötesinde; Amerika Birleşik Devletleri, Kana
da, Batı Avrupa ve Japonya olmak üzere, bu Doğu'daki büyük güç merkezi, bugünkü büyük 
ekonomik ve sınaî güç seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. 

Şimdi burada, biz bu maddeyle, yabancı sermayeye; yani dar mükelleflere yatırım indiri
mi imkânı getirmekteyiz. Bunun fevkalade mahzurlu olduğu kanaatindeyim. Teşviklerin çok 
kolay verildiği, ticarethane, ticaret merkezi ve benzeri hizmet sektörüne, tüketim sektörüne de 
yabancı sermayenin girdiği dikkate alınırsa, bu, Türkiye için ileride büyük bir kanama meyda
na getirecektir. Dış ticaretimizin bu kadar açık verdiği ve döviz meselemizin bu kadar kritik 
olduğu bir dönemde, bu istikametteki politikaları fevkalade hatalı bulurum. 

Yatırım indiriminin genel meseleleri hakkındaki görüşlerimi de, bilahara ikinci, üçüncü 
ek maddeler üzerinde arz etmek üzere, bunları size duyurayım dedim. Hepinize hürmetlerimi 
arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan; 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Güneş Taner; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; görüşmekte olduğumuz ek madde Tin, aslında ek madde 1 ve 2 olarak görüşülmesi la
zımdır. Hepsi birbirine girifttir; ama şekli şartı böyle olduğu için, ek madde l'in üzerinde ko
nuşacağız ve diğer maddelere zaman zaman geçiş yapacağız. 

Şimdi, Türkiye'ye bakarsak, son 70 sene içerisinde sermaye birikimi yavaş yavaş gelişmiş
tir ve bu yavaş yavaş gelişen sermaye birikiminde, Türkiye yavaş yavaş serbest pazar ekonomi
sine geçebilmiştir; çünkü, sermaye olmadan, yatırım olmadan bir yere varmak da mümkün 
değildir. 
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Geçmişe baktığımız zaman; Türkiye'de, eğer bu yatırım başladığı tarihlerde, yani bundan 
70 sene evvel, yatırımlar bu şekilde teşvik edilmemiş olsaydı, şüphesiz bugün Türkiye'de ser
maye, bugün gelmiş olduğu noktaya gelemezdi. Bu, sadece burada değil, diğer bütün ülkelerde 
böyledir. Mesela, İkinci Cihan Savaşından sonra, bugün Avrupa'nın büyük devi diye anılan 
Almanya'da, daha sonra Fransa'da ve İngiltere dahil olmak üzere, bütün bu ülkelerde buna 
benzer yatırım teşvikleri vardır. Sayın Ayhan, misal verdiler; Japonya da İkinci Cihan Savaşın
dan sonra bu nevi teşviklerle ve de yabancı sermayenin katkısıyla bugünkü haline gelmiştir. 

Tabiî, burada tartışılacak olan mesele şu : Acaba yabancı sermayeyi hangi sahaya açalım. 
Şu sahalarda müsaade edelim, bu sahalarda müsaade etmeyelim mi?" Yabancı sermaye Ja
ponya'da -beni mazur görsünler- büyük oranda vardır; ama, Japonya'da daha ziyade tarım 
sahasında kısıtlanmıştır. Bu, tabiî ülkelerin ve hükümetlerin çeşitli tercihleri sebebiyle olmaktadır. 

Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye'de ne yapılmalıdır, nereye getirilmelidir?.. Bugün 
yapılan değişiklik, acaba bugünden sonra bizim sanayimizi, sermayemizi nasıl etkileyecektir; 
meseleye bu şekilde bakmak lazım. 

Böyle baktığımız zaman, bu tasarının getirdiği bazı kısıtlamalar vardır. Burada sorulacak 
olan sual; bu kısıtlamaları yapmanın zamanının bugün olup olmadığıdır. Yani, Türkiye'nin 
gelmiş olduğu noktada, acaba sanayisindeki bu teşvikleri bugün mü kesmek lazımdı, yoksa 
bunları bir müddet daha devam ettirip, Türkiye'de sermaye birikimi başka bir noktaya geldik
ten sonra mı yavaş yavaş bu kapıyı kapatmak gerekirdi? Tabiî ki, hükümetler bu konuda farklı 
düşünürler. Anavatan hükümetleri döneminde bu zamanın gelmediğini, Türkiye'de daha ser
maye birikiminin teşvik edilmesini ve bu teşvik içerisinde yatırım indiriminin devamını düşün
müştük. Yarın, Anavatan tekrar iktidara geldiği zaman, bu şekilde karar almaya devam ede
cektir. Anavatan iktidara geldiği zaman bu kanun değişecektir. Niye değişecektir?.. Çünkü, 
burada getirilen bazı kısıtlamaları, biz, fazla kısıtlamalar olarak gördüğümüz için değişecektir. 

Bu tasarının Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında, Hükümetin getirmiş ol
duğu tasarıda kısıtlamalar bundan biraz daha fazlaydı; ama arkadaşlarla oturduk görüştük, 
onları ikna edebildik, ikna edebildiğimiz ölçüde aşağı indirildi; ancak, halen, burada değiştiri
lebilecek olan hususlar vardır. 

Türkiye'nin bugün geldiği ve götürmeyi istediğimiz, gitmesi gereken noktada, hangi temel 
kaidelerin olması gerektiği konusunda anlaşmamız lazım. Birincisi, Türkiye'nin bugünden sonra, 
serbest piyasa ekonomisi içerisinde gelişeceği konusunda, artık hemen hemen herkes hemfikir
dir. Eğer biz serbest piyasa ekonomisiyle gelişeceksek, serbest rekabeti benimsiyorsak, o za
man, çıkaracağımız kanunlar da, bu serbest rekabete cevaz verecek şekilde yazılmalıdır. An
cak, bu tasarının yazılış tekniğinden, bunun teşvik mi, yoksa zaman zaman köstek mi olduğu
nu anlamakta güçlük çekmekteyiz. Bazı yerlerde teşvik getirilmektedir; ama bazı yerlerde sopa 
vardır; "Sakın ha, bunu böyle yapma, yaparsan alırım" denmektedir. Halbuki bu, teşviktir. 

Vergi, vatandaşı cezalandırmak için toplanmaz ki... Verginin güzelliği, vatandaşın kaynak
larını, vatandaşın rızasıyla alıp, tekrar vatandaş ?çin kullanmaktadır. Yoksa, vergi, bir ceza usulü 
değildir. Vatandaşa kızdıkça, vatandaşı yatırımdan alıkoymak için vergi- koymazsınız. Maale
sef, gelişmekte olan ülkelerde bu sancıdır; ülkemizde de bu sancı zaman zaman olacaktır; belli 
noktaya geldiğimizde geçecektir. Tabiî, bunun geçmesi için, bu Yüce Meclis çatısı altında fikir
lerin serbestçe tartışılması, doğrunun ve eğrinin ortaya konulması ve doğru düşündüğümüz nok
talara hep beraber yaklaşmamız gerekir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonunda, geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğumuz toplantılarda, ik
tidar ve muhalefetin, memnuniyetle belirteyim ki, bu noktaya, yaklaşabilecekleri kadar yak
laşmış olduklarını gördük. Tabiî, programları farklıdır, görüşleri farklıdır ve bu farklılık, ken
disini gösterecektir; ama yaklaşılabilecek noktada yaklaşılmıştır. 

Bizim kanaatimizce, Türkiye'nin bugünkü ortamında, bu tasarının hiçbir maddesine ihti
yaç olmadan ekonomiyi gayet güzel yönetir, daha fazla gelir elde ederdiniz ve "reform" adı 
altında getirdiğiniz şu maddelere de, bu kadar yazılara da ihtiyaç kalmazdı. 

Açıkça söyleyeyim, basitleştireceğiz iddiasıyla getirilen bu tasarı, okunması, anlaşılması 
ve tatbikatı fevkalade zor bir tasarıdır. Yani, burada konuşan arkadaşlarımız bile, bunu zaman 
zaman, anlamakta güçlük çekmektedirler. 6 ncı madde bunun en büyük misalidir. 6 ncı mad
de üzerinde konuşan arkadaşlarımız, maddeyi ifade etmekte zorluk çekmişlerdir. Sebep?.. Se
bep, yazılış tekniğidir. Halbuki, Maliyenin iddiası neydi : "Biz bunu basitleştireceğiz" diyor
du; basit değildir. Bu 39 maddelik tasarıyla istenilen, 50 trilyon lira vergi toplamaksa, siz 4 
maddeyle, yine 50 trilyon lira vergi toplardınız. Ama... 

ABBASINCEAYAN (Bolu) — 50 trilyonla yama olmaz Sayın Bakanım; delik çok büyük. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Dediğiniz doğrudur; aslında mesele, 50 trilyon, 100 tril

yon meselesi değildir, burada mesele, bakış açısıdır. Denilmesi gerekirdi ki, Türkiye, bugün gelmiş 
olduğu sistemde ve yerde ileriye doğru gitmektedir ve yeniliklerin yapılması lazım; kanunları
mızı güncelleştirmemiz lazım; ileri ülkelerdeki sistemlerdeki kanunlara yakınlaşmamız lazım... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Sayın özsoy, hatibin insicamını bozuyorsunuz efendim. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Ben mi?!. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Taner, devam edin. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ben de Sayın özsoy'a bakmamaya çalışacağım efendim. 
BAŞKAN —• Lütfen, siz Genel Kurula hitap edin. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, bu tasarıda, bun

dan sonraki maddelerde bir konuya özellikle dikkat etmenizi istirham edeceğim. O konu da 
şudur : Biliyorsunuz, Türkiye'deki sistemde Planlama Teşkilatı vardır; Planlama Teşkilatı ku
rulduğu günden beri de Türkiye'ye fevkalade hizmet etmiştir ve adı üzerinde, vazifesi, ileriye 
matuf planlamalar yapmaktır; fakat, bu tasarıya baktığımız zaman, Planlama Teşkilatının ta-
mamiyle devreden çıkarıldığını görmekteyiz. Yani, Planlama Teşkilatı, sanki özellikle devre
den çıkartılmıştır. Neden çıkartılmıştır?.. Çünkü, Planlama Teşkilatında bulunan Teşvik ve Uy
gulama Bölümü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına verilmiştir. İşte, benim iddiam burada
dır. Teşvik ve Uygulama Bölümü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına verildiğine göre, Plan
lama, şimdi daha fazla devreye girebilir. Çünkü, Planlamanın görevi bu makro planı yapmak
tır. Bu makro plan içerisinde hazırlıkları yaparken, hangi sahalara teşvik verilebileceğini şu 
anda daha iyi görebilecek durumdadır. Aslında, işte böyle bir durumda Planlamaya görüş sor
mak lazımdır; ama ne yazık ki, tasarıya göre, Planlamaya görüş sorulmayacak, bu koordinas
yon sadece Hazine ve Maliye arasında yapılacaktır. 

Değerli üyeler, şimdi biz buradan bir tasarıyı kanunlaştırıyoruz. Tasarıyı kanunlaştırdığı-
nız zaman, iş burada yazdığınız kadarıyla kalmaz. Yani, "Bürokratlar arasında koordinasyon" 
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dediğiniz zaman, bu koordinasyonu kim yapacaktır? tki tane bakan bir araya gelip, "Benim 
dediğim bu, senin dediğin bu" diyecektir de, ikisinin ortak dediği mi olacaktır, yoksa ikisinin 
dedikleri şeyi Başbakana götürecekler, Başbakan da "Hayır o değil, bu olacak" diyecektir ya 
da bunu, altındaki müsteşarlar mı yapacaktır? 

Benim tecrübeme göre şudur : Biz koordinasyon toplantıları yaptığımız zaman, bakanlar 
birbirleriyle ters düşmemek için bu toplantılara gitmezlerdi, yerlerine bürokratları gönderirler, 
o zaman, bir bürokrat, öbürüne göre müsteşarlığının omuzunu daha fazla göstermek için, o 
da toplantıya müsteşar yardımcısını götürür, sonunda bu toplantı genel müdür yardımcıları 
seviyesinde olur ve hiç kimsenin okumadığı bir karar çıkardı. Şimdi, siz, o çıkardığınız karar
la, milyarlarca, hatta trilyonlarca liralık yatırım yapacaksınız ve oradaki, genç; ancak üç-beş 
senelik tecrübesi olan bir arkadaştır. Türkiye'nin ve dünyanın hiçbir yerini gezip görmemiştir, 
oturduğu yerden bir karar alır... 

HACI FtLtZ (Kırıkkale) — Siz de öyle mi yaptınız? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, ben bürokrasiden gelmiyorum, ben siyasetçiyim. 

Ben, zaman zaman bürokraside böyle problemlerle karşılaştım ve karşılaştığım bu problemleri 
sizlerle paylaşıyorum ki, şu anda siz, Hükümet etmek durumundasınız. Sizde de bu sıkıntı 
vardır ve bu sıkıntı olduğu için, bugün icraatlar yapılamamaktadır. Halbuki, biz bir kanun 
çıkartıyoruz. Çıkaracağımız kanun ileriye matuf, iyi olsun istiyoruz. İstiyoruz ki, Türkiye'nin 
yarını bugünden iyi olsun. Size göre, bugün için iyidir; ama bizim için iyi değildir. Çünkü, 
ben, sizle hizmet yarışındayım; ama, asgarî müşterekte gerçeği ve doğruyu da yapmak lazım
dır. Yoksa, birinin yaptığını öbürü bozarsa, işte o zaman birisi kalkar ve "Ey Türkiye'de siya
set yapanlar, yetmiş senedir şu geldiğiniz yerden memnun musunuz?" diye sorar. Siz dersiniz 
ki, "Biz memnunuz"; onlar da "Amerika'ya, Japonya'ya, Almanya'ya bakın, onlar nasıl ileri 
gitmişler?" derler; o zamanda, cevap veremezsiniz. 

tşte, bunu ifade etmek istiyorum; yoksa, burada siyasî bir şey söylemek istemiyorum sa
yın milletvekili. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclise saygılar sunarken, Herki maddeler üzerinde de 
spesifik olarak yanlışların neler olduğunu arz etmeye çalışacağım. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Değerli milletvekilleri, çalışma süremiz tamamlanmak üzeredir. Gruplar adına bir kişiye 

daha söz verirsem tamamlama imkânı yoktur. Bu nedenle, yarınki programda yer alan Gelir 
Bütçesini görüşmek, 1994 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarılarının maddelerinin okunarak oyla
masını yapmak ve Vergi Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam etmek için, 
23 Aralık 1993 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Santi : 20.45 

© 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Yeşilhisar'da eski eser tescilli bir hamamın 

belediye tarafından yıktırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın 
yazılı cevabı (7/2651) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanı Seyfi Oktay tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Açıklama : , 
Yeşilhisar İlçesinde mülkiyeti Belediyeye ait eski eser tescilli (4) pafta, (243) ada, (2) par

seldeki hamamda yangın çıkartılmış, hamamın kubbesi de Belediye Başkanı Mustafa Ayan ta
rafından yıktırılmıştır. Olayla ilgili olarak Yeşilhisar Savcısı tahkikat başlatmıştır. 

Sorular : 
1. Tarihi eser olan hamamın yakılması ve yıkılması sonucu konuyu araştıran ve ilgili mer

ciler nezdinde girişimde bulunan Yeşilhisar Savcısını, Belediye Başkanı Mustafa Ayan sırf he
def saptırmak düşüncesiyle, hayalî bir takım iddialar ileri sürerek Bakanlığınıza şikâyet etmiş 
midir? 

2. Belediye Başkanının vaki şikâyeti üzerine Bakanlığınızca Yeşilhisara bu konu ile ilgili 
olarak müfettiş gönderilmiş midir? 

3. Savcının görevini yerine getirmesi sonrası Belediye Başkanı Mustafa Ayan tarafından 
yapılan söz konusu şikâyet, Bakanlığınız müfettişlerince Savcıyı sindirmeye yönelik bir eylem 
olarak algılanmış mıdır? SHP'li Belediye Başkanının Kanunsuz eyleminin takipçisi olan Sav
cıyı sindirme düşüncesiyle hayalî bir takım iddialarla şikâyette bulunduğu, Bakanlığınız mü
fettişlerinin raporlarında yer almış mıdır? 

4. Koalisyon hükümetinin SHP kanadına mensup bir Bakan olarak SHP'li Yeşilhisar 
Belediye Başkanını memnun etmek için Savcı aleyhine rapor düzenlenmesi yönünde Bakanlık 
müfettişlerine tarafınızdan bir baskı yapılmış mıdır? 

. 5. Müfettişlere talimat hangi yolla (yazılı, sözlü) verilmiştir? Yeşilhisar'a bu kadar acele 
müfettiş gönderilmesinin sebebi nedir? 

T.C 
Adalet Bakanlığı 22.12.1993 

Bakan : 1802 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6.12.1993 günü Genel Sekreterlik Kanunlar ye Kararlar Dairesi Başkanlığının 
7/2651-6759/28802 sayılı yazıları. 
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Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından Başkanlıklarına hitaben sunulup, ta
rafımdan cevaplandırılması için ilgi yazıları ekinde tevdii buyurulan yazılı soru önergesinin ce
vabı aşağıda arz olunmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

Soru : 1 - 2. Tarihî eser olan hamamın yakılması ve yıkılması sonucu konuyu araştıran 
ve ilgili merciler nezdinde girişimde bulunan Yeşilhisar Savcısını, Belediye Başkanı Mustafa 
Ayan sırf hedef saptırmak düşüncesiyle, hayalî bir takım iddialar ileri sürerek Bakanlığınıza 
şikâyet etmiş midir? 

Belediye Başkanının vaki şikâyeti üzerine Bakanlığınızca Yeşilhisara bu konu ile ilgili ola
rak müfettiş gönderilmiş midir? 

Cevap : 1-2. Köşk Mahallesi - Yeşilhisar adresinde, Mustafa Emray'ın 28.9.1993 tarihli 
dilekçesi ile Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı Ali TopsakaPın görevi sırasında yanlı davranarak 
kamu düzenini bozduğu, halkı birbirine düşürücü tavırlara girdiği, İlçe Kaymakamı, Emniyet 
Amiri, Jandarma îlçe Bölük Komutanı ve ilçe halkının bu durumdan sıkıntı duymasına neden 
olduğu, ilçede bulunan tarihî hamamın yanması olayında, yangını Belediye Başkanının çıkart
tırmış olduğu hususunda beyanlarda bulunduğu, bu olayla ilgili ifadesini aldığı kişilere baskı
da bulunduğu, şikâyetçi aleyhinde tutanak düzenlediği, ilçede Devlet düzenini yıkma amaçlı 
kişilerle düzenlenen toplantılara katıldığı, görev ve yetkisini siyasî amaçla kullanmaya kalkıştı
ğı, unvanını döviz alım ve satım için kullanarak esnafı tehdit ettiği; gibi hususlar iddia edildi
ğinden, iddiaların nitelik ve mahiyeti gereği konunun Adalet Müfettişleri marifetiyle inceletti-
rilmesi gerektiği kanaatına varan Ceza işleri Genel Müdürlüğü, bu konuyu onayıma sunmuş 
olup, 30.9.1993 tarihinde 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunun 82 nci maddesi uyarınca 
tarafımdan verilen soruşturma izni üzerine dosya gereği için Teftiş Kurulu Başkanlığına gön
derilmiştir. Yapılan normal uygulama doğrultusunda Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendi
rilen Adalet Müfettişlerinin 4.10.1993 tarihinde Yeşilhisar İlçesinde incelemeye başladıkları, ifa
desine başvurulan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Ayan'ın bu safhada şikâyetçi olduğu, ikmal 
edilen soruşturma sonunda, iddiaların teeyyüt eylememesi sebebiyle 28.10.1993 tarihinde tas
vip edilen mucipname ile Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı Ali Topsakal hakkında muamele tayi
nine gerek görülmediği anlaşılmıştır. 

Soru : 3. Savcının görevini yerine getirmesi sonrası Belediye Başkanı Mustafa Ayan ta
rafından yapılan söz konusu şikâyet, Bakanlığınız müfettişlerince Savcıyı sindirmeye yönelik 
bir eylem olarak algılanmış mıdır? SHP'lı Belediye Başkanının Kanunsuz eyleminin takipçisi 
olan Savcıyı sindirme düşüncesiyle hayalî bir takım iddialarla şikâyette bulunduğu, Bakanlığı
nız Müfettişlerinin raporlarında yer almış mıdır? 

Cevap : 3. Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı hakkında Mustafa Emray tarafından yapılan 
başvuru üzerine, ileri sürülen şikâyet konulan 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
82 nci maddesi hükmü dairesinde Adalet Müfettişleri marifetiyle incelettirilmiş ve ikmal edil
mesi üzerine, Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilen soruşturma, yukarıda izah edildiği 
gibi muamele tayinine gerek görülmeyerek sonuçlandırılmıştır. 
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Soru : 4 - 5. Koalisyon hükümetinin SHP kanadına mensup bir Bakan olarak SHP'li 
Yeşilhisar Belediye Başkanını memnun etmek için Savcı aleyhine rapor düzenlenmesi yönün
den Bakanlık müfettişlerine tarafınızdan bir baskı yapılmış mıdır? 

Müfettişlere talimat hangi yolla (yazılı, sözlü) verilmiştir? Yeşilhisar'a bu kadar acele mü
fettiş gönderilmesinin sebebi nedir? 

Cevap : 4 - 5. Hâkimler ve Savcılar hakkında görevden doğan veya görev sırasında işle
dikleri suçları, sıfat ve görevleri gereğine uymayan tutumu ve davranışları nedeniyle vaki şikâ
yetlerin ne suretle inceleme ve soruşturma konusu yapılacağı 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun "Soruşturma ve Kovuşturma" başlıklı Yedinci kısmında 82 ila 98 inci maddelerde 
belirtilmiştir. 

Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı hakkında yapılan şikâyet yukarıda işaret olunan yasa hü
kümlerine uygun olarak incelenmiştir. 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm,bakanlıkça belediyelere yapılan yardım
lara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Nahif Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3234) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanının yazılı olarak cevaplandırılması için gereği
ni saygı ile arz ederim. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Sorularım : 
1. Bakanlığınızca 1992 ve 1993 dönemlerinde hangi tarihlerde hangi belediyeye ne kadar 

karşılıksız para yardımı yapılmıştır. 
2. Yine aynı dönemlerde hangi tarihte hangi belediyelere ne gibi aynî yardımlarda bulu

nulmuştur. 
3. Bu yardımların verilmesinde hangi kriterler esas alınmaktadır? 

T.C. 
tçişleri Bakanlığı . 21.12.1993 

Mahallî idareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050MAH0650002/1186 

Konu : Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'm yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.O.lO.OO.02-71/3234-7537/30313 
sayılı yazısı. 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın "Bakanlıkça belediyelere yapılan yardımlara 
ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak : 

Bakanlığımca belediyelere ayni yardım yapılmamakta olup, 4109 sayılı Kanunun 8 inci mad
desi gereğince kullanılan "Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonu"ndan talepte bulunan bele
diyelere özgelirlerinin karşılamadığı kısım için karşılıksız, "Mahallî tdareler Fonu" ve Trafik 
Hizmetleri Fonundan ise proje karşılığında yardım yapılmaktadır. 
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Buna göre; 
1. Muhtaç Asker Aileleri Yardım Fonundan 1992 yılında 70 belediyeye 2 874 982 000 TL., 

1993 yılında 40 belediyeye 1 170 000 000 TL. yardım yapılmıştır. 
2. 19 Eylül 1984 tarih ve 18520 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mahallî İdareler Fon 

Yönetmeliği gereğince, nüfusu 50 000'e kadar olan belediyelere proje karşılığında Yönetmelik
te belirtilen hizmet cinsleri için yardım yapılmaktadır. 1992 yılında 1 702 belediyeye 
126 563 744 222 TL., 1993 yılında ise 974 belediyeye 94 491 500 000 TL. yardım yapılmıştır. 

3. 16 Haziran 1985 tarih ve 18786 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Trafik 
Hizmetlerini Geliştirme Fonu Yönetmeliği'' gereğince yine proje karşılığında Yönetmelikte be
lirtilen hizmet cinsleri için yardım yapılmaktadır. 1992 yılında 35 belediyeye 2 894 000 000 TL., 
1993 yılında 21 belediyeye 1 775 385 482 TL. yardım yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

3. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, itirafçı sanıkların güvenlik güçlerince 
yapılan operasyonlarda "tetikçi" olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
M. Seyfı Oktay'ın yazılı cevabı (7/3230) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasının sağ
lanmasını arz ederim. 

Hatip Dicle 
Diyarbakır 

3 Kasım 1993 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde çıkan bir haberle, itirafçı sanıkların güven
lik güçleriyle operasyonlara ve emniyet sorgularına katıldığı bir kez daha belgelendi. 

PKK'Iı itirafçı sanık Abidin tvak, tutuklu bulunduğu Diyarbakır cezaevinden yazdığı, 
26 Temmuz 1993 tarihli dilekçeyle, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine başvurdu, tvak'ın dilek
çesinde; "29.12.1992 tarihinde, tstanbulda yakalandıktan sonra, Bitlis Bölgesine güvenlik güç
lerine yardımcı olmam amacıyla getirildim. Burada sekiz aydan beri sürekli izindeyim. Başta 
kendi grubum olmak üzere birçok kellenin alınmasını ve silah sığınakları ve örgüt milislerinin 
şehir komitesinin yakalanmasını sağladım." sözlerini de içeren, İstanbul 3 No.lu DGM'ye gön
derilmeme talebi, Bölge Vali Yardımcısı Ahmet Ertürk'ün 5 Ağustos 1993 tarihli yazısıyla red
dedildi. 

Dava dosyasında, Diyarbakır cezaevinde tutuklu olduğu belirtilen Abidin İvak, 31 Ağus
tos 1993 tarihinde, Bitlis Emniyet Müdürlüğü faksından İstanbul 3 No.lu DGM Başkanlığına 
gönderdiği dilekçesinde tahliyesini istedi. 

3 No.lu DGM Başkanlığından tahliye kararı çıkaramayan itirafçı sanık, bu kez Bitlis Vali
si Fethi Tunç'u devreye soktu Fethi Tunç imzasıyla, Bitlis ti Jandarma Komutanlığınca hazırla
nan ve yine Bitlis Emniyet Müdürlüğü faksından, İstanbul DGM Başsavcılığına gönderilen 6 
Eylül tarihli, "Gizli" kayıtlı yazıda da, "Sanığın İstanbul ilinde yargılanması halinde hayatı
nın tehlikeye gireceği belirtilerek" talebinin yerine getirilmesi istendi. 
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istanbul DGM Başsavcılığı, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne gönderdiği 10 Eylül tarihli yanıt 
yazısında, Abidin tvak hakkında 3 No.Iu DGM'de dava açıldığını ve duruşmasının da 1 Kasım 
1993 günü yapılacağını belirtti. 

En önemlisi, itirafçı sanık "Birçok kellenin alınmasını sağladım" diyerek, Bölgedeki faili 
meçhul cinayetlere katıldığını da, bir anlamda belgelemektedir. 

İtirafçı sanıkların cezaevlerinden alınarak, güvenlik güçlerince operasyonlarda ve hatta 
faili meçhul cinayetlerde "Kontgerilla tetikçisi" olarak kullanıldıkları iddialarına karşın, ne 
düşünüyorsunuz? 

3 Kasım 1993 tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki bu yayından sonra, Bakanlığınız bünye
sinde herhangibir soruşturma başlatıldı mı? 

İtirafçı sanık Abidin tvak neler yapmıştır? 
Güvenlik güçleriyle hangi operasyonlara katılmıştır? 
Kendisinin de ifade ettiği gibi "aldığı kelleler" kimlerdir? 
Bunların arasında, Bitliste 28 Temmuz 1993 tarihinde kaçırılan ve daha sonra Elazığ'da 

ölüsü bulunan özgür Gündem Gazetesi Bitlis muhabiri Ferhat Tepe'de var mıdır? 
İtirafçı sanıkların, bu şekilde cezaevinden alınıp güvenlik güçlerince kullanılması olayı, 

yasal ve hukukî midir? 
Bu uygulamalar yasal değilse, Bakanlığınızca ne gibi önlemler almayı düşünmektesiniz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 22.12.1993 

Bakan : 1799 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 19.11.1993 tarih ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3230-7527/30292 sayılı 
yazıları. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın M. Hatip Dicle tarafından Başkanlıklarına hitaben sunulup 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması için ilgi yazıları ekinde tevdi buyurulan yazılı soru 
önergesinin cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

Soru : İtirafçı sanıkların cezaevlerinden alınarak, güvenlik güçlerince operasyonlarda ve 
hatta faili meçhul cinayetlerde "Kontgerilla tetikçisi" olarak kullanıldıkları iddialarına kar
şın, ne düşünüyorsunuz? 

3 Kasım 1993 tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki bu yayından sonra, Bakanlığınız bünye
sinde herhangi bir soruşturma başlatıldı mı? 

İtirafçı sanık Abidin Ivak neler yapmıştır? 
Güvenlik güçleriyle hangi operasyonlara katılmıştır? 
Kendisinin de ifade ettiği gibi "aldığı kelleler" kimlerdir? 
Bunların arasında, Bitliste 28 Temmuz 1993 tarihinde kaçırılan ve daha sonra Elazığ'da 

ölüsü bulunan "özgür Gündem" Gazetesi Bitlis Muhabiri Ferhat Tepe'de var mıdır? 
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İtirafçı sanıkların, bu şekilde cezaevinden alınıp güvenlik güçlerince kullanılması olayı, 
yasal ve hukukî midir? 

Bu uygulamalar yasal değilse, Bakanlığınızca ne gibi önlemler almayı düşünmektesiniz? 

Cevap : Bilgileri olduğu üzere, suç işleyenler haklarında soruşturma ve kovuşturmaların 
ne suretle yapılacağı yasalarımızda açıkça belli edilmiştir. 

Bu çerçevede; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen 
ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhinde işlenen ve doğrudan doğruya Devle
tin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara ilişkin davalarla ilgili yargılama usulleri, Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 16.6.1993 tarihli 2845 Sayılı 
Kanunun 10 ila 29 uncu maddelerinde gösterilmiştir. 

Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine 
göre kurulan teşekkül; Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ila 162 nci mad
delerinde yazılı suçları işlemek üzere kurulmuş silahlı çete ve cemiyet mensubu olup da, Bazı 
Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere dair 25.3.1988 tarihli 3419 ve 26.11.1992 tarihli 
3853 sayılı Kanun hükümleri dairesinde Teşekkül, çete veya cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri 
hakkında bilgi vererek yardımcı olanlar veya bu gibi yasa dışı kuruluşlardan çekilenler hakkın
da Ceza verilmemesi veya cezalarında indirim yapılması ile ilgili hususlar bu yasalarda açıkça 
belli edilip, açıklanmıştır, 

Diğer taraftan, 
Olağanüstü Hal ilan edilen yörelerde uygulanacak usul ve esaslar, Anayasanın 119, 120 

ve 121 inci maddeleri gereğince 25.10.1983 tarihli 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu; Olağa
nüstü Hal Bölge Valiliği thdası Hakkında 10.7.1987 tarihli 285 sayılı, Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliği ve Olağanüstü Halin devamı süresince alınacak Tedbirler Hakkında 15.12.1990 tarihli 
430 sayılı Kanun hükmünde kararnamelerde belirtilmiştir. 

Yasa dışı PKK örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu olup, ayrıca hakkında adam öldür
meğe teşebbüs, gasp, tehdit, sahte senet düzenlemek ve bölücülük propagandası yaptığı iddia
sıyla hazırlık soruşturması yapılan Abidin İvak hakkında Üstüne atılan suçlardan dolayı so
ruşturmanın yetkili adlî merciler tarafından, yukarıda işaret olunan yasalarda belirtilen usul 
ve kanun hükümleri dairesinde sürdürülmekte olduğu, adı geçene atfen Cumhuriyet Gazete
sinde yayınlanan "bir çok kellenin alınmasını sağladım" şeklindeki beyanının da ihbar kabul 
edilerek Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı tarafından soruşturma konusu 
yapıldığı anlaşılmıştır. 

4. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Polis Akademisine kayıt yaptırmak isteyen 
bir öğrencinin engellendiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı 
cevabı (7/3240) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim veren Polis Kolejinden 1993 yılında me
zun olan Koray Türken (934472) eğitiminin 2 nci yılında bir ameliyat geçirmiş ve tedavisi başa
rıyla sonuçlanmıştır. 
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Daha sonra Polis Akademisine devam etmek isteyen öğrencimiz gerekli olan sağlık rapo
runu almak için müracaatta bulunmuş, tiki 1993 Haziran ayında, ikincisi 1993 Eylül ayında 
olmak üzere Numune Hastanesinin hem doktorundan, hemde Sağlık Kurulundan olumlu ra
porları olmasına rağmen okul tarafından bir üçüncü rapor daha istenmiştir. Ekim 1993'de ya
pılan muayene de ise doktor olumlu, kurul olumsuz rapor vermiştir. 

Bir öğrenciden üç defa üst üste rapor istenmesinin sebebi nedir? 
Eğer bu öğrenci sağlık açısından sorunlu ise daha 2 nci sınıfta iken neden öğrenimine de- '. 

vam ettirilmiştir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 21.12.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/334183 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 19.11.1993 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3240-
7543/30354 sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1992/93 eğitim-öğretim yılında Ankara Polis Kolejinden mezun olan Koray Türken'in 
1993/94 eğitim-öğretim yılı için Polis Akademisine geçici kaydı yapılmıştır. 

Polis Akademisine geçici kaydı yapılan Koray Türken, sağlık raporu almak üzere Ankara 
Hastanesine sevk edilmiş ve muayenesi neticesinde "Sol Torakotami Skarı mevcut" teşhisi ile 
"Polis Akademisine kayıt olur" şeklinde 14.6.1993 tarih ve 6462 sayılı sağlık kurulu raporu 
almıştır. 

Söz konusu raporun Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca incelen
mesi sırasında görülen lüzum üzerine, öğrenci hakem hastane olan Ankara Numune Hastana-
sine sevk edilmiş ve muayenesi sonucunda "Gonglionüroma nedeni ile Sol Torakotamili" tanı
sı konularak "Bu sıhhî hali ile Polis olamaz" şeklinde 19.10.1993 gün ve 22738 sayılı sağlık 
kurulu raporu verilmiştir. 

Hakem hastane tarafından verilen sağlık kurulu raporu Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık 
İşleri Daire Başkanlığınca 2.11.1993 tarihinde "Polis Akademisine Giremez" şeklinde değer
lendirildiğinden, Koray Türken'in 10.11.1993 tarihinde Polis Akademisinden ilişiği kesilmiştir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

5. — Adana Milletvekili Muhammet Kaymak'in, polis okullarına girmek isteyen adayla
rın yaş sınırının yükseltilmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ce
vabı (7/3272) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun tçişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla arz ve talep ederim. 

Muhammet Kaymak 
Adana 

Soru : ' . - . . ' . 
Polis Okullarına girmek isteyen adayların yaş sınırlamasının 27 yaşından 30 yaşına çıka

rılması konusunda kamuoyunun yoğun talebi bulunmaktadır. Polis Okulu Yönetmeliğinin 8 
inci maddesinin 1 inci fıkrasının 3 üncü bendindeki 27 yaş sınırlamasının 30 yaşa çıkarılması 
konusunda bir değişiklik yapılması düşünülebilir mi? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 21.12.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/334182 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: TBMM Başkanlığının 29.11.1993 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3272-
7600/30504 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Muhammet Kaymak tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tara
fımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 374 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile De
ğişik 19 uncu Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 5.1.1990 tarih ve 203935 sayılı Resmî Gaze
tede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Okulları Yönetmeliği ile, Polis mesleğinin özellikleri, 
meslek öncesi Polis adaylarına verilecek meslekî eğitim, kazandırılacak bilgi ve beceriler ile 
asayiş, terörle mücadele ve diğer görevlere yönelik uygulamalı eğitim de dikkate alınarak daha 
önce 30 olan üst yaş sınırı 27'ye indirilmiştir. 

Bu nedenle, yaş sınırında yeni bir düzenlemeye gidilmesi düşünülmemektedir. 
Arz ederim. 

Nahit Menteşe 
tçişleri Bakanı 

e 

ita 
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213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi İa
desi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 6 na Maddesine 

Verilen Oyların Sonucu : 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
201 
165 
32 
3 
1 

242 
7 

Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
AĞRI 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 

(Kabul Edenler) 

Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ekrem Ceyhun 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdül kerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz -
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 

-»70 
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ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Bâtallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Ergun özdemir 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 

B : 52 22 . 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademfr 

KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Münif tslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 

KOCAELİ 
M. Kâzım Dinç 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
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Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 

MUĞLA 
trfettin Akar 
Erman Şahin 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 

TOKAT 

Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
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TRABZON UŞAK ZONGULDAK 
Mehmet Ali Yılmaz Fahri Gündüz Adnan Akın 

Ural Köklü Güneş Müftüoğtu 
TUNCELİ V A N A l i U z u n 

Kamer Genç Mustafa Kaçmaz Necdet Yazıcı 

ADANA 
İbrahim özdiş 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
t. Melih Gökçek 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
ERZURUM 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Ali Yalçın Oğütcan 
Ahmet Sanal 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoglu 
Abuzer Tanrıverdi 

(Reddedenler) 

GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 

GİRESUN 
Rasim Zaimoğlu 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Gürhan Çelebican 
Elaatlin Elmas 
Ergün Güner 
Melike. Tugay Haşefe 
Yusuf Namoğlu 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Güneş Taner 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Salih Kapusuz 

(Oya Katılmayanlar) 

AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Yaşar Eryılmaz 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 

MANİSA 
Faruk Saydam 

MUĞLA 
Nevşat özer 

ORDU 
Nabi Poyraz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
VAN 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 

ANKARA 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 

(Çekinserler) 

ELAZIĞ İSTANBUL KONYA 
Tuncay Şekercioğlu Bedrettin Dogancan Akyürek Musa Erancı 

(Geçersiz Oy) 
İSTANBUL 

Mehmet Bahaddin Yücel 
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Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
H. UIuç Gürkan 
Salman Kaya 
irfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (t.A.) 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Hüseyin Dal yalı 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİNGÖL 
Kâzım Âtaoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran tnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas Inceayan 
Tevfik Türesin 

BURSA 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazi oğlu 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

, Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdülmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Ba; 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
M. Istemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Algan Hacaloğlu 
Fevzi tşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 

ı Ali Oğuz 
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İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 

'Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 

KARS 
Abdülkerim Doğru 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Seyfi Şahin 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Abdurrahman Ünlü 
KRîKLARELİl 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Osman Nuri Özbek 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı (t. A.) 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
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NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİVAS 
Ahmet Arı kan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLKJRFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Abdürrezak Yavuz 
şmNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TOKAT 
Ahmet Fevzi tnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
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TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

ADANA 1 
ADIYAMAN 1 
BURSA 1 

B : 52 

UŞAK 
Ender Karagül 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR 
İSPARTA 

. 12 . 1993 O 

Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 

Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 

1 İSTANBUL 
1 MARDİN 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
52 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 1 2 . 1993 ÇARŞAMBA 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X I . — 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) 

(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 
X 2. — 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy

gunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/584, 3/1112) (S. Sayısı: 397) 
(Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 4. — 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/582, 3/1113) (S. 
Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

3 
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 




