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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak dört oturum yaptı. 
1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

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

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, 
1994 malî yılı bütçeleri; 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 
1992 malî yılı kesin hesapları; 
Kabul edildi. 
1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının : 
Gider bütçesinin 1 inci maddesi tekrar okundu, kabul edildi. 
Gelir bütçesiyle ilgili 2 nci maddesi okutuldu, görüşmelerinin 23.12.1993 tarihli 53 üncü 

birleşimde yapılacağı açıklandı. 
Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve Tunceli Milletvekili ve TBMM Baş-

kanvekili Kamer Genç, geçen tutanak hakkında söz alarak görüşlerini belirttiler. 
ANAP Grubunun aynı konuya ilişkin bir tezkeresi okundu. Başkan tarafından, birleşime 

ara verilerek, bu konudaki tereddütün giderilmesi için grup başkanvekiileri ile Plan ve Bütçe 
ve Anayasa komisyonları başkanları toplantıya çağrıldı. 

Yapılan toplantıda, 403 sıra sayılı Kanu tasarısının 2 nci ve 3 üncü maddelerinin Anayasa
ya aykırılığı önergelerine Komisyonun katılmasına rağmen görüşmelere devam olunmasında 
usulî bir hata bulunup bulunmadığına ve 4 üncü maddesinin Anayasaya aykırılığını ileri süren 
önergenin oylanması sırasında yapılan maddî hatanın, İçtüzüğün 13 üncü maddesine göre dü
zeltilmesi hususlarının yapılacak Başkanlık Divanı toplantısında ele alınması konusunda mu
tabakata varıldığına ilişkin Başkanlıkça açıklamada bulunuldu. 

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 ladesi Hakkında Kanun ve 3065 Sayılı Kalma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
ler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/639) (S. Sayısı : 403) görüşmelerine devam olu
narak 6 nci maddesi kabul edildi. 7 nci maddeye bağlı Ek 1 inci madde bir süre görüşüldü. 

23 Aralık 1993 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 20.45'te son verildi. 
Mustafa Kalemli 

Başkanvekili 
Cengiz Üretmen Abbas tnceayori 

Manisa Bolu 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

İbrahim özdiş Ali Günaydın 
Adana Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM ' 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvcldli Vefa Tanır 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Işilay Saygın (İzmir) 

• . © ' — - — 

BAŞKAN•— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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) (1) 

A) 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) 

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 İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 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 — 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1992 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Bugünkü programa göre, gelir bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Söz sırasını okutuyorum : 
Gelir bütçesi üzerinde söz alanlar : 
Gruplar : 
SHP : Adnan Ekmen (Batman) 
CHP : Algan Hacaloğlu (istanbul) 
DYP : Hüseyin Balyalı (Balıkesir) 
RP : Abdültalif Şener (Sivas) 
ANAP : Ekrem Pakdemirli (Manisa) 

(1) 393, 397, 382 S. Sayılı basmayazılar 8.12.1993 tarihli 38 inci Birleşim tutanağına eklidir. 

— 388 — 



T.B.M.M. B : S3 23 . 12 . 1993 O : 1 

Şahıslar : 
Lehinde : Osman Develioğlu (Kayseri) 
Aleyhinde : Halit Dumankaya (İstanbul) 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Batman Milletvekili Sayın Adnan Ekmen, bu

yurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 1994 malî yılı gelir bütçesi üzerinde, SHP Grubu adına söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, gelir bütçesi, bütçenin can damarıdır. Gider bütçesi hazırlanırken, 
önce, ne kadar gelir elde edilebilecği tahmin edilir. Bu, bize, gelir bütçesi büyüklüğünü verir. 
Bu büyüklük belirlendikten sonra, finansman yoluyla elde edilebilecek olanaklar araştırılarak 
gider bütçesi büyüklüğü öngörülmeye çalışılır. Finansman ise, ya borçlanmayla ya da Merkez 
Bankası kaynaklarına başvurmayla sağlanır; ancak, bu her iki yol da enflasyonisttir. Bu du
rumda, devletin masraflarının aslî ve sağlam kaynaklardan karşılanması kaçınılmaz olmakta
dır. Bu kaynakların nasıl sağlanacağı ve hangi boyutlara ulaşacağı ise gelir bütçesiyle belirle
nir. İşte bu nedenlerle, gelir bütçesi, bütçenin temel direğidir. 

Sayın milletvekilleri, bazı çevrelerce "bütçe açığını kamu harcamalarında kısıntı yaparak 
indirelim" görüşü seslendirilmekte ve bu görüş giderek kabul görmektedir. Bu görüş, söylen
diği gibi değildir; çünkü, Türkiye'de bugün kamu harcamalarının yüzde 90'ını aşan bölümü, 
zorunlu kamu harcamalarından oluşmaktadır. 

Zorunlu kamu harcamaları nedir? Yasaların ya da daha önceden yapılan sözleşmelerin 
zorunlu kıldığı, yani devletin, istemese bile yapmak zorunda kalacağı harcamalardır; harca
maların yüzde 90'ı böyledir. Kalan yüzde 10'luk bölüm de, devlet dairelerinin yakıt, elektrik, 
su, kırtasiye gibi zorunlu giderlerini oluşturur. 1994 yılı bütçesine bakıldığında, bu tip harca
maların, asgarî düzeyde tutulduğu görülecektir, 

Sayın milletvekilleri, bu konuda, sizlere, aynı sonuca ulaşmamızı sağlayacak başka çarpı
cı göstergeler de sunmak istiyorum. 1994 bütçe harcamalarının yüzde 32,4'ü personel giderle
rine, yüzde 8,3'ü diğer cari ödeneklere, yüzde 49'u -borç faizleri dahil- transfer Ödeneklerine 
gidecektir. Bütçenin, yüzde 10,3'ü ise yatırıma harcanacaktır; ancak, yatırımları hızlandırma 
ödeneği ile Plan ve Bütçe Komisyonunda yedek ödeneğe eklenen ve çoğunluğu yatırım nitelikli 
olan ödenekler de dikkate alındığında, yatırımların payı biraz daha artmaktadır. Fakat, yine 
de, öngörülen düzey çok düşüktür, son yılların en düşük yatırım payı öngörülmektedir. Yatı
rımlarda, diğer kamu harcamalarında olduğu gibi, daha fazla kısıntıya gitme olanağı da bu
lunmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bırakınız bütçe harcama kalemlerini, bütün kamu harcamaları bile 
dikkate alınsa, harcama büyüklükleri sanıldığı kadar yüksek değildir. Devlet Planlama Teşki
latının yeni millî gelir seviyesini dikkate alarak yaptığı bir hesaplamaya göre, 1993 yılında, ka
mu harcamalarının millî gelire oranı, yüzde 27,7 olarak gerçekleşecektir. Bu oran, OECD ül
kelerinde, yüzde 40'ın üstündedir. Dolayısıyla, ileri sürüldüğü gibi, ekonomide devletin payı 
yüksek değildir. Bu saptamayla "devlet küçültülmelidir" sloganının, tek başına doğru olma
dığı görülür. 
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Evet, devlet bazı yatırım harcamalarını küçültmelidir; ancak, sosyal devletin gereği ola
rak yapması gereken harcamaları artırmalıdır. Sorunun bir boyutu da, kamu harcamalarının, 
sosyal devletin hizmetlerinin verilebileceği alanlara tahsis edilmesidir; sağlık eğitim gibi... 

Sayın milletvekilleri, bir borç ve maaş ödeme bütçesi görünümündeki bu bütçeyle -maalesef 
bütçenin son on yıldır bu özelliği devam etmektedir- Anayasanın 2 nci maddesinde ifadesini 
bulan "sosyal devlet" ilkesini uygulamak oldukça zordur. Bu bütçe büyüklükleriyle, ancak, 
devletin mevcut masrafları karşılanabilmekte ve devlet çarkı döndürülebilmektedir. Çağdaş ve 
sosyal devletin gereksinimlerinin istenilen ölçüde karşılanabilmesi, kaçınılmaz olarak ileriki yıllara 
ertelenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1994 yılında, vergi gelirlerinde, 473 trilyon liralık bir tahsilat öngö
rülmektedir. öngörülen personel ve borç faizi ödemelerinin toplamı ise, 482,5 trilyon liradır. 
Yani, öngörülen vergi gelirleri, maaş ve borç faizleri toplamını bile karşılayamamaktadır. Ça
resizliği yansıtan bu bütçe tablosu değişmelidir. Bu bütçe büyüklükleriyle, Türkiye'yi çağdaş 
devlet ve sosyal devlet olarak 2000,'li yıllara taşımak mümkün değildir. Geliniz, bu tabloyu, 
şu iktidar ya da bu iktidar yarattı tartışmasına bir son verelim, geçmişe bir sünger çekelim ve 
ileriye bakalım, bu tablo nasıl aşılır diyerek çözümler üretelim. 

Sayın milletvekilleri, Gümrük Birliği kapımızdadır ve 1995 yılının önemli bir gündem mad
desidir. Şayet, bu yönde bir karar alınacaksa -ki, bence alınmalıdır- bunun gereklerini yerine 
getirecek adımlar mutlaka atılmalı ve bugünden planlanmalıdır. Sanayisine çekidüzen vereme
miş, eğitim, sağlık ve kentsel altyapı sorunlarını çözememiş bir ülkenin, gümrük birliğinde ba
şarılı olması zor olacaktır. 

Bu kamu hizmetlerinin sağlanabilmesi, sanayilerin rekabet eder duruma getirilmesi ve ye
ni sanayiler kurulması gereği, bu sağlıklı kaynaklar vergi gelirleridir. Vergi dışı kaynaklara yö
neldikçe ekonomilerde dengeler bozulmakta ve bu etki uzun yıllar devam etmektedir. Ülkemi
zin geçmiş uygulamalarında bu yollara başvurmanın olumsuz sonuçlarını hep beraber yaşa
dık. Görüldü ki, para basma ve borçlanma, ekonomiyi enflasyonist bir sürece sokmuş ve çö
züm olamamıştır. Bu durumda, devletin masraflarının, aslî ve sağlam kaynaklardan karşılan
ması kaçınılmaz olmaktadır. Bunun yolu ise, diğer tüm ülke pratiklerinde görüldüğü gibi, ver
gi düzenlemeleri veya vergi reformudur. 

Bilindiği üzere, 1988 ve 1991 yılları arasında pek çok OECD ve AT ülkelerinde vergi re
formları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu ülkelerdeki vergi reform çalışmalarında, 
gelir ve kurumlar vergilerindeki vergi istisna ve muafiyetleri kaldırılmış, vergi tabanı genişletil
miş, gelir vergisi tarifeleri enflasyona endekslenmiş ve gelir vergisi tarife dilimleri azaltılmıştır. 
Kaldı ki, ülkemizdeki vergi yükü, bu ülkelerdeki ortalama yükün oldukça altındadır. 

Devlet Planlama Teşkilatının yeni millî gelir serisini dikkate alarak yaptığı bir hesaplama
ya göre, Türkiye'nin toplam vergi yükü 1993 yılı itibariyle yüzde 19,1'dir. OECD ülkelerinde 
ise bu yük ortalama yüzde 29,5 düzeyindedir. Bu oranlar, Türkiye'de yeteri kadar vergi toplan
madığını açıkça göstermektedir. Dolayısıyla, ülkemizde vergi yükünü yukarı çekebilmenin ola
nağının da kanıtıdır. 

Sayın milletvekilleri, Meclisimizce görüşülmekte olan yeni vergi düzenlemelerini bu açı
dan yerinde buluyor ve destekliyoruz. Hükümetimizin yeni vergi reform tasarısından önemli 
beklentilerimiz vardır. Toplam vergi yükünü artırmak birinci beklentimizdir. Öncelikle 
beklentimiz budur. Çünkü, temel hastalığı çözmek için bunu yapmak zorundayız. İkinci 
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beklentimiz, vergi yükümlülüğünün yaygınlaştırılması ve kayıt dışı ekonominin elden geldiğin
ce vergilendirilmesidir. Üçüncü beklentimiz, enflasyona neden olan belli kesimlerin harcama
larını kısmaktır. Vergi yükü dağılımındaki aşırı adaletsizliği düzeltmek bir diğer beklentimiz
dir. Çünkü, bu adaletsizliği düzeltmek için, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alın
malıdır. 

Getirilen vergi tasarısıyla bu hedefe bir ölçüde yaklaşılmaktadır. Ancak, yapılacak olan 
iyileştirme, çeşitli nedenlerden dolayı istenilen ölçüde olamamıştır. Yeni vergi tasarısıyla, mua
fiyet ve istisnaların azaltılmasını, üniter vergi sistemine geçilmesini, sermayenin, gelirlerin belli 
ölçüde vergilendirilmesini, vergi kaçakçılarının teşhir edilmesini olumlu bir gelişme olarak de
ğerlendiriyor ve destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, biraz da yapılacak vergi düzenlemelerinin 1994 yılı gelir bütçesine 
yansımasına değinmek istiyorum. Bilindiği üzere, vergi düzenlemeleri yıl sonuna kadar yasala
şırsa, bunun 1994 yılına belli yansımaları olacaktır. En azından, stopaj oranları, geçici vergi 
düzenlemeleri dolayısıyla bazı yansımalar söz konusu olacaktır. Doğal olarak, bu yansımalar, 
1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlandığında dikkate alınmamıştı. Vergi yasa tastrısı 
şu an gündemdedir ve dolayısıyla bir yeni gelir beklentisine de girilmiştir. Saydam bütçe anla
yışına uygun olarak, 1994 gelir bütçesine, bu yeni vergi tasarısının 1994 yılına ait muhtemel 
getirileri mutlaka yansıtılmalı ve gelir bütçe büyüklükleri gözden geçirilmelidir. 

Sayın miletvekilleri, bu arada fonlar konusuna da değinmek istiyorum. Mevzuatı ve yön
temleriyle, kamu maliyesi ve disiplinini bozan fonlar, son on yıldır sürekli tartışıldı. Nitekim, 
Koalisyon Hükümetinin programında fonlar önemli bir gündem maddesi olmuş ve fon siste
minin tasfiyesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Devlet Bakanlığı bünyesinde fonların tasfi
yesi ve yeniden düzenlenmesi çalışması başlatılmış ve bir çalışma grubu oluşturulmuştur, an
cak bu çalışmalar sonuçlandırılmamıştır. 1992 malî Yılı Bütçe Kanununun 31 inci maddesiyle 
müşterek fon hesabı uygulaması başlatılmıştır, ancak bu uygulama kargaşaya bir çözüm ola
mamıştır. 1992 bütçesiyle, 63 fonun, bütçeye ödenek ve gelir kaydına ilişkin uygulama getiril
miştir; bu uygulama ile fonların bütçeleştirildiği ileri sürülmüştür. Halbuki, fonları aynen ya
şatarak bütçe içine alma, bütçeleştirme değildir. Fonlar, biçimsel olarak bütçe içinde gösteril
mekte, maliye disiplininden uzak, gelir toplama ve harcama yöntemleri aynen devam etmekte
dir. Maalesef, bu uygulama, tüm sakıncalarına rağmen, 1994 yılında da sürdürülecektir. Yapıl
ması gereken, daha önce başlatılmış olan fon tasfiye çalışmalarını sonuçlandırmaktır. Tasfiye, 
fonların mevzuat ve idare bazında tek tek ele alınarak yürürlükten kaldırılması, ya da kamu 
maliyesi disiplinine uygun bütçe ve idarelere devriyle gerçekleştirilmelidir. 

Bir yandan tek tek fon bazında tasfiye çalışmaları sürdürülürken, diğer yandan da ivedi 
olarak, fonlarla ilgili genel hükümler getiren ve fon mevzuatındaki bazı hükümleri kaldıran 
bir çerçeve kanun mutlaka düzenlenmelidir. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde, kamuoyu gündeminde önemli bir yer 
tutan özelleştirme konusuna değinmek istiyorum. Genel ekonomi dengesi açısından KİT'lerin 
ekonomiye yükü, bütün ağırlığı ile sürmektedir. KİT'lerin özelleştirme, özerkleştirme ve reha
bilitasyon sorunları ciddiyetini korumaktadır özelleştirmenin başarılı olarak uygulandığı ülke
lerde özelleştirme, bir plan, program ve yasal çerçevede yapılmaktadır, ülkemizde de bu tür 
çerçevenin oluşturulmasına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla: 

1. Sağlam bir yasal çerçeve ve hukukî altyapı oluşturulmalı. 

— 391 — 



T.B.M.M. B : 53 23 . 12 . 1993 0 : 1 

2. özelleştirilecek işletmelerde çalışanların iş güvenlikleri yasal önlemlerle sağlam gü
vencelere bağlanmalı; ayrıca, ekonomik ve teknik açıdan kapatılması zorunluğu ortaya çıkan 
KİT'lerde iş ve ücret güvenliği sağlanmalı. 

3. özelleştirme sonucunda rekabeti sınırlandırabilecek, özelkesimde tekeller yaratabile
cek uygulamalara kesinlikle yer verilmemelidir. 

Hangi kuruluşlar tasfiye edilecektir, hangileri özelleştirilecektir? özelleştirme sonrası iş
siz kalanların ne kadarı işsizlik sigortası kapsamına alınacaktır, ne kadarı başka kuruluşlara 
ya da sektörlere kaydırılacaktır? özelleştirilen kuruluşların ne kadar çalışanlara ve halka, ne 
kadarı yabancı sermayeye açılacaktır? Tüm bu sorunların yanıtları, özelleştirme öncesi, kamu
oyu tarafından bilinmeli ve bu konularda şeffaf bir politika izlenmelidir. 

Ayrıca, bazı sektörlerde özelleştirmenin yol açabileceği tekelleşmenin önünü kesebilmek 
için, mutlaka kartelleşmeyi önleyici rekabet yasasının çıkarılması gerekir. Meclis komisyonla
rında bulunan bu tasarı süratle yasalaşmahdır, aksi halde, ÇİTOSAN'a bağlı bazı çimento fab
rikalarında ve USAŞ'ın özelleştirilmesi sonrası ortaya çıkan tekelleşme olgusu gibi tekelleşme
ler sıkça görülebilir, 

. özelleştirme gelirleri, bütçe açığını kapatmaya yarayan bir kaynak olarak görülmemeli; 
kuruluşlar mirasyedi gibi satılmamalı, devlet, bir müflis tüccar gibi davranmamalıdır. Bu tip 
anlayışlardan mutlaka uzak durulmalı ve özelleştirme gelirleri, son Hükümet Protokolünde 
de öngörüldüğü üzere, sanayileşmenin ve yeni üretim kapasitelerinin finansmanında değerlen-
dirilemilidir. ayrıca, verimliliği artırmayan ve sermaye stokuna ilave bir katkı getirmeyen özel
leştirme uygulamalarına kesinlikle izin verilmemelidir. 

Sayın milletvekilleri, bu düşünce ve duygularla, 1994 malî yılı gelir bütçesinin hayırlı ol
masını diler, Grubum ve şahsım adına hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkmen. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu; bu

yurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli par
lamenterler, değerli Meclis üyeleri; görüşmekte olduğumuz gelir bütçesi üzerinde, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun görüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemiz ciddî bir ekonomik krizin içinde ve eşiğindedir. Ekonomi, 
her kesiminde kırmızı alarm yermektedir. 1991 yılı sonunda yönetimi devralan Koalisyon Hü
kümeti, 1980'li yılların, iyisiyle, kötüsüyle belirli bir mirasını devralmıştı. O zaman, o kesitte, 
Koalisyon Hükümetini destekleyen, o aşamadaki Koalisyon Hükümeti Protokolüne destek ve
ren biz Cumhuriyet Halk Partisinin bugünkü milletvekilleri, bu desteğimizin özünde bazı te
mel hedeflerin, temel amaçların gerçekleştirileceği anlayışıyla yola çıkmıştık. Ancak, çok kısa 
zamanda görüldü ki, Koalisyon Hükümeti, ne ülkede demokratikleşme sürecinde ne ekonomi
de makro dengelerdeki bozukluk, ekonomik istikrarsızlık ve ekonominin değişik kesim ve ke-
sitlerindeki sorunları aşmaya yönelik kararlı bir yaklaşım, ilkeli bir politika, özlü bir siyaset 
anlayışı içinde değildir. Bu, aradan geçen iki yıl sonra, daha net bir şekilde gözükmek
tedir. 

— 392 — 



T.B.M.M. B : 53 23.12.1993 0 : 1 

Bugün, ekonomide enflasyon yüzde 70'lerde. Artık, bu düzeyde bir kronik enflasyon pla
tosuna ekonomi yerleşmiş bulunmakta. Oysa, ülkemiz, AT sürecinin kapısının eşiğinde ve ül
kemiz, 2000'li yıllara girerken, AT sürecinin Maastrich Anlaşması çerçevesinde ortaya koydu
ğu performans kriterlerini yakalamak zorunda. Bugünkü yapı, bugünkü enflasyon düzeyiyle 
ve bugünkü ekonomiyi yönetim anlayışıyla, Türkiye'nin, AT sürecinde, sorunun, sadece güm
rük birliğine uyum çerçevesi içinde anlaşılmaması gerektiği, asıl ekonomideki yapısal sorunla
rın ve ekonomiyi yönetim anlayışının değiştirilmesi gerektiği çok açık. 

Bugün, ülkede rekor düzeyde bir işsizlik var. İşsizlik, resmî rakamlara göre -Başbakanlığın 
rakamlarına göre- yüzde 14'ler düzeyinde. Bu, Avrupa ülkesi olma iddiasında olan, bölgesinde 
lider ülke olma iddiasında olan bir Türkiye için ciddî bir ayıptır, ciddî bir sıkıntıdır. Toplumsal 
barışın temelinde yatan en önemli engellerden biridir. Bugün, ekonomimiz, elde ettiği birçok 
avantajlara, emekçilerin, çalışanların ve halkın, esnafın, köylünün, küçük üreticinin, büyük 
özverisiyle yaratılan dışa açılma sürecinin sonucunda elde edilen tüm avantajlara rağmen, re
kor düzeyde dış ticaret açığı ve yine rekor düzeyde cari açıkla karşı karşıya. Bu iki açığın, aynı 
zaman kesitinde ekonomide bulunması, bu sorunla karşı karşıya olmak, kanaatimce, ekono
minin en önemli zaaf noktalarından biri. 

Gelir bölüşümünde, dünkü çerçeve, 1980'li yıllarda, özellikle, çalışanlar ve emekçiler aley
hine bozulan yapı, bugün aynı çerçevede devam etmektedir. Bunu düzeltmeye yönelik hiçbir 
iddia, hiçbir ciddî adım yoktur. Bugün, Türkiye'nin üst gelir grubunda, yüzde 20'lik dilimde 
yer alart yaklaşık 12 milyon insanımızın, kişi başına millî geliri 700-750 dolar iken, alt yüzde 
20'lik gelir grubunda yer alan, diğer yaklaşık 12 milyon insanımızın kişi başına millî geliri ise, 
onun onda biridir; yani, 70-75 dolardır. 

Değerli arkadaşlarım, gelir bölüşümünde bu kadar farklılık olan bir ülkede, siz, nasıl, top
lumsal barıştan, terörü söndürmekten ve ülkede birlik, bütünlükten bahsedebilirsiniz? Türki
ye, bu sosyal yarasını aşmayı, çözmeyi, ekonomik politikalarının ve stratejilerinin en önünde 
gelen hedeflerinden biri haline getirmelidir. Bugün, bütün bu makro düzeyde önemli ekono
minin zaaflarını belirten kriterleri eşliğinde, Türkiye, giderek artan bütçe açıklarıyla yüz yüze
dir. Nedeni de kötü yönetim, nedeni, ilkesizlik... 

1993 yılında 53 trilyon lira olarak başlayan bütçe açığı, yıl sonunda 150 trilyon liraya da
yanıyor. 1994 yılında da "gerçekçi bütçe yaptık" iddiasıyla yola çıkan Koalisyon Hükümetinin 
ortaya koyduğu 192 trilyon liralık açığın, 1 yıl sonra karşımıza 300 trilyon liradan aşağı düzey
de çıkmayacağı iddiasını, CHP Grubunun bir milletvekili olarak bugün burada altını çizerek 
belirtiyorum. Kendi kendimizi aldatmayalım. Sorunları doğru teşhis etmeden, çaresini bulamayız. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe açığının gayri safi millî hâsılamız içindeki payı, 1993 yılı için 
yüzde 4.3 olarak hedeflenmişken, yıl sonunda yüzde 10'a tırmandı. Bu yıl, yani 1994 yılında 
yüzde 8.9 olacağını iddia ediyoruz; fakat, yıl sonunda hep beraber izleyeceğiz, bu oranın yüz
de 15'ten aşağı olmayacağını göreceğiz. Bunun nedenlerine biraz sonra ineceğim. 

2-3 yıldır ekonomiyi yakından izlemeyenlerin de yavaş yavaş alıştığı bir terim var, kamu 
kesiminin borçlanma gereğinin, gayri safi millî hâsılaya oranı, Avrupa'dan sonra ülkemizde 
de, ekonominin en önemli ölçütlerinden biri olarak sunuldu ve Sayın Başbakan, meşhur, kim
senin, ekonomiyi gerçekten biraz bilenlerin, tılsımının ne olduğunu algıIayamadığı.UDİDEM 
projesiyle, Koalisyon Hükümetinin kurulmasından evvel, kamu kesiminin borçlanma açığının, 
o dönemde, gayri safi millî hâsılaya oranının yüzde 12.9'ler düzeyinde olan rakamını 
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yüzde 4-5'lere indireceğini vaat etmişti. Bütün değerlendirmelerde, enflasyonu önlemenin, makro 
dengeleri çakmanın, sıkıntıları aşmanın temel göstergesi olarak bu vurgulanmıştı ve bugün 1993 
yılında bu rakam, yüzde 16.3. 1994 yılı hedefi de yüzde 14.2'dir. Yıl sonunda -gene iddia 
ediyorum- bu rakam yüzde 18'den aşağı olmayacak, belki de 20'lere tırmanacak. 

Şimdi, insanın sorması lazım, "ben ekonomistim, ben ekonomi profesörüyüm, ben bu 
işi bilirim" mantığıyla ortaya çıkıp, çok dar bir kesimde, tartışmadan, toplumla düşüncelerini 
paylaşmadan, muhalefetle uzlaşmayı aramadan, ülkenin yönetimini, ekonominin yönetimini 
tek elden yürütmeye çalışan Sayın Başbakanın, acaba, ne zaman, şöyle başını önüne eğip cid
dî, ciddî düşüneceği gün gelecek?.. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomi kötü gidiyor. Sağ kesim,''Efendim kuyruklar vardı" diye, 
hep 1980 öncesi döneme atıflarda bulunur. Rica ediyorum, oturun; 1979 yılının; o petrol krizi
nin oludğu dönemin; o, bugüne göre, dışta entegrasyonunun, dışa açılmanın çok daha sınırlı 
olduğu dönemin; o, insan faktörümüzün; o, beşerî kaynak birikimimizin daha sınırlı olduğu 
dönemin göstergelerine bir bakın, bir de bugünküne bakın... Hangisi daha iyi, hangisi daha 
kötü? Buna, gerçekten, olaylara önyargısız bakmasını bilenlerin doğru yanıtlar bulacağına ina
nıyorum. O günün sosyal devlet anlayışı içinde, sağlığıyla, eğitimiyle yatırımlarıyla genel an
lamda, gayri safi millî hâsılanın çok daha büyük bölümünü tahsis edebilen bir ekonomide, 
kuyrukların varlığını diline dolayıp, bugün gelinen noktayı göz ardı etmeyi, Türkiye'nin ger
çeklerini görme anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, gelir bütçesi, benden evvel konuşan Sayın SHP Grup sözcüsü arka
daşımın dediği gibi, çok önemli; ama, Türkiye, gelir bütçesini tahmin edebilen bir ülke. Genel
de gelir bütçesinin kaynakları büyük ölçüde bellidir; belirsiz olan gider bütçesidir. Eğer, siz, 
gider bütçenizi kontrol altına atamıyorsanız, gelir bütçesinde yapacağınız bütçelemenin, prog
ramlamanın çok da fazla önemi olmaz. Sorun, Türkiye'nin sorunu. 

Yıllardır, 1980'li yıllarda çökertilen vergi düzeninin devamını politika olarak benimseyen, 
son iki yıldır, 1980'li yılların vergi anlayışını sürdüren Koalisyon Hükümetinin, tabiatıyla, ge
lir bütçesinin çarpıklığında ciddî sorumluluğu vardır. Kaybedilen son iki yıl içinde, gelir bütçe
sinin dayanakları konusunda, içeriği konusunda ciddî bir şey yapılmamıştır. 

Birkaç cümle de giderler üzerinde söz etmek istiyorum : Sayın Başbakan "Gelirlerimiz 
giderlerimize yetmezse enflasyon olur, büyüme durur, işsizlik artar" diyor. Peki, gelirlerimiz 
giderlerimize niye yetmiyor değerli arkadaşlarım? Dün, bir müflis baba vardı, bugün, bir müf
lis ana var ve ortağı da İktidarın nimetlerini paylaşmak için her şeye "evet" diyen bir anlayış 
içinde!.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Ayıp, ayıp. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Burası Meclisin kürsüsü Sayın Bakanım, ayıp değil... 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Ayıp tabiî, ne biçim konuşuyorsun? Bir 

nezaket vardır... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Nezaketi gayeti iyi biliyorum, sizden öğrenmeyece

ğim nezaketi. Nezaket, ülkenin sorunlarına duyarlı olmaktır. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Biz duyarlıyız. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Nezaket, insan ilişkilerinde herkesten daha duyarlı 

olduğumuz bir anlayıştır. 
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MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — tyi biliriz. 
BAŞKAN — Sayın Bakanım?.. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) —- Neyi bilip bilmediğinizi buraya çıktığınız zaman 

anlatırsınız Sayın Bakan. Siz, ilk önce şu bütçenin hesabını verin. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Parti değiştirmiyoruz hiç değilse. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Biz parti değiştirmiyoruz.Sizin kökeninizi ben bu

rada anlatmak zorunda değilim. Bu tür tavır, size hiç yakışmıyor. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Benim kökenim belli. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, zamanımın uzatılmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Lütfen, salona hitap edin. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Salona hitap etmiyorum ve Sayın Bakanın sataş

malarına yanıt veriyorum, lütfen, bu süreyi ilave edin. 
"Müflis" kelimesi, ekonomik bir tanımdır; müflisliği, özel yaşama ilişkin olarak belirt

miyorum. Eğer, bazı DYP'li eski bakan arkadaşlarımızın, burada, Koalisyon Hükümetlerinin 
dayanışması içinde ele alınmayan bazı konularını dile getirip açarsak, bu gündemi çok farklı 
noktalara götürürüz. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef, devletin kaynakları talan edilmektedir. Bankalar tokat
lanmaktadır. Sayın Bakanın şuna yanıt vermesini istiyorum: Emlak Bankasının ne kadar kay
nağı talan edilmiştir dün ve bugün; bunun hesabını vermesini istiyorum. Geri dönmeyen batık 
krediler ne kadardır? Daha altı ay evvel, Sayın Başbakan, arkadaşımız Gaffar Yakın'ın bir so
rusuna verdiği yanıtta, o tarihte, bugünkü değeri itibariyle 22,5 trilyon liralık bir kaynağın geri 
dönmediğini belirtti. Bu, kimler tarafından kullanıldı? Kime, hangi yandaşlara verildi? Hangi 
işadamları kime yakındı? Sayın Bakanım bunları düşünerek mi bana buradan laf atıyor? 

Değerli arkadaşlarım, maalesef, bu Hükümet müflis. Sayın Başbakan demekten kastım, 
"analık" tabirini sık sık kendisi gündeme getirdiği için. Güneydoğuya gidince ana oluyor da, 
ekonominin sorunlarında ana olmayacak mı? Kendi ifadesini burada kullanmam yanlışlık mı 
oluyor? 

Değerli arkadaşlarım, bugün kirlenmenin, yolsuzluğun, rüşvetin, bireysellikten çıkıp, sis-
temleştiği bir noktaya geldik. Maalesef, özellikle son iki yıl, Türkiye'de... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Daha önceki yılları unutmayın Sayın Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Efendim, unutmuyorum... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — "Son iki yıl" demeyin o zaman. 
BAŞKAN — Lütfen... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Burada Hükümetin bütçesini görüşmekteyiz, tabi

atıyla, 1980'li yıllarda... / 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — "özellikle son iki yıl" diyorsunuz... 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Ben biraz evvel söyledim, vergi sisteminin çökertil
mesi 1980'li yıllarda oluşmuştur, siz yoktunuz... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — O zaman "son iki yıl" demeyin... 
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ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Tabiatıyla, burada, ANAP döneminin yolsuzluk
larına ilişkin getirilen her türlü önergeyi, biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak 
destekledik. Her türlü yolsuzluğu, bize ait olsun, başkasına ait olsun, burada desteklemeye açığız. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Yolsuzluk olup olmadığı araştırılmadan geldi. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Kendinizi inkâr edersiniz aksi halde. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Zabıtlar açılsın, bu konuda kimlerin, hangi parti

lerin tavrı nasıldır?.. 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Rasgele, olur olmaz yolsuzluk iddiaları üzerinde 

konuşuyorsunuz. ; 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Karşılıklı konuşmayalım. 
Bitirelim efendim, lütfen... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, biz, gelirler politikasını tar

tışıyoruz. Doğaldır ki, Türkiye'nin, bununla ilgili kamu gelirlerini etkileyen konuları tartışma
mız lazım. Kamu gelirleri, sadece vergileri artırmakla artmaz; kamu gelirleri, aynı zamanda, 
kamunun elindeki kaynakların sağlıklı kullanılmasıyla ve talan edilmemesiyle artar. Bugün, 
ihaleler paylaşılıyor; kadrolar paylaşılıyor ve kamu kaynakları yandaş kuruluşlara peşkeş çeki
liyor... Bunların da davaları görülüyor... 

Aşiret reisleri konuk ediliyor ve halk yerine aşiret reisleri muhatap alınırken, ardından, 
aşiret reislerinin ihale talepleriyle muhatap kalıyor Hükümet. 

Bugün, ülkemizde, 150 bine yakın lojman saltanatı, araba saltanatı, koruma saltanatı, din
lenme tesisleri saltanatı var. Bu devleti tepeden tırnağa yeniden yapılandırmadan; devleti yö
netmenin, devlet memuru olmanın çok büyük bir ayrıcalık olduğu anlayışını değiştirmeden, 
ne düzeyde vergi çıkartırsak çıkartalım, iki yakamızın bir araya gelmeyeceğini bilmemiz lazım. 

Bugün, bütçe giderlerinin gayri safi millî hâsılaya oranı yüzde 39 düzeyinde; 1994'te de 
alınan hedef öyle; ama, belli ki, yıl sonunda yüzde 50'ye ulaşacak. Bu ülke, bu yapıyı taşıya
maz. Bugün, faiz giderleri, öngörülen bütçe açığının üstünde ve vergi reformu iddiasıyla gün
deme getirilen tasarıyla beklenen rakam, faiz giderlerinin yarısı kadar. 

Şu belirttiğim, saltanatlar olarak tanımladığım alanlarda yapılacak bir düzenleme, demok
rasinin de yaygınlaşmasına, özümlenmesine katkıda bulunacak bir düzenleme Türkiye'ye cid
dî şeyler katar. Ekonominin iki yakasını bir araya getirmek için, bunları bırakıyoruz, ilkeleri, 
çerçevesi ve süreci belirlenmemiş bir özelleştirme anlayışıyla KİT'leri satarak sorunu çözmeye 
çalışıyoruz... 

Değerli arkadaşlarım, evet satın; ama, ilk önce, altınızdaki arabaların fazlalarını satın. 
Ben, bir sayın orgeneralin emir subaylığını yaparken, dört tane makam arabası vardı. İsim ver
meyeceğim. Üç tanesi ailesine hizmet ediyordu. Şimdi, bu yapı, bundan bilmem kaç yıl evvelki 
yapı bugün değişti mi? Hayır, artarak devam ediyor, yollarda görüyoruz. Neyse... Hepinizi bu 
konuda duyarlılığa çağırıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin ciddî bir vergi reformuna ihtiyacı var. Ülkemizde, gelir 
bölümüşünde adaletsizliğin, ekonomide istikrarsızlığın, makro dengelerdeki bozukluğun, ge
lir bölüşümündeki yetersizliğin temel nedenlerinden biri, bozuk vergi düzenidir. Vergi, ülkeye 
gelir yaratmaktan öteye, demokrasiyi derinleştirmenin, ekonomide sağlıklı gelişmenin, kaynak
ların verimli kullanılmasının ve refah toplumuna hızla geçilebilmenin en önemli araçlardan 
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biri olarak ele alınmalıdır. Ülkede, eşitsizliklerin azaltılmasında, bölgelerarası gelişmişlik fark
larının giderilmesinde, toplumsal dayanışmanın derinleştirilmesinde, üretmen yatırımların, tek
nolojik yapılanmanın ve teknolojide Öncü sektörlerin özendirilmesinde, toplumsal gelişmeyle 
oluşan rantlann topluma mal edilmesinde ve dış dünyaya rekabet gücü yüksek bir yapıda açı-
Iabilmede önemli koşullardan biri, adil, çağdaş, kapsamlı ve oldukça sade bir vergi düzenine 
geçilmesidir. 

Herkesin ödeme gücüne göre vergilendirilmesi, vergide sosyal adaletin sağlanması temel
dir. Biraz evvel bahsettiğim gelir bölüşümündeki adaletsizlik, bunu daha da acil bir sorun ha
line getirmektedir. Emek faktörü üzerindeki vergi gelirleri azaltılmalıdır, tik basamak, kesin
likle yüzde 10'lar düzeyine çekilmelidir. Biliyoruz ki, emekçiler, çalışanlar, Avrupa ülkelerin
deki emekçilerin verdiği vergilerin üzerinde vergi vermektedirler. Türkiye çalışanı bunu hak et
memektedir. 

Ne yazıktır ki, asgarî ücreti vergi dışında bırakacağını programına alan Koalisyon ortağı 
parti, önümüze getirilen bu vergi tasarısında bu duyarlılığını, bu taleplerini savunabilme ko
numunda olamamıştır. Asgarî ücret vergi dışında tutulmalı veya pratik açıdan daha anlamlı 
olabilmesi için yüzde yarım düzeyinde vergi kapsamına alınmalıdır. Bugün, dolaylı vergileri 
daha çok veren yapı, dolaysız bir yapıya kaydırılmalıdır. Tabiî, Katma Değer Vergisinin, sistem 
içinde, AT süreciyle bütünleşme içinde bir ayrı anlamı, yeri var, onu kabul ediyorum; ama, 
onun ötesindeki dolaylı vergiler, özünde, sonuçta, alt gelir gruplarının vergi yükünü artırmak
tadır ve yaygın tüketilen mal ve hizmetler; yani, ücret malları üzerindeki dolaylı vergilerin yü
kü azaltılmalıdır. Oysa, Hükümetimiz bu yıl ne yapmıştır. Katma Değer Vergisinde getirilen 
artışla, ücret malı niteliği taşıyan mallardaki artışı yüzde 33 düzeyinde tutarken, ne yazık ki, 
lüks mallarda bunu yüzde 15 ile sınırlandırmıştır. 

Evet, bu anlayışla, bu kapsamda, adil, eşitlikçi gerçek bir vergi reformuna ihtiyaç vardır. 
Bu vergi reformu, Türkiye'nin rantiye kesimlerini, spekülatif kazanç alanlarını kapsamalı ve 
kayıt dışı ekonomiyi kapsam içine almalı, böylece vergi tabanı genişletilmelidir. Peşin vergi ve 
geçim indirimi sisteminin yaratmakta olduğu eşitsizlikler ve haksızlıklar giderilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, gündemimizde görüşmekte olduğumuz bir vergi tasarısı var. Bu vergi 
tasarısının yanında, kapsamlı bir vergi tasarısıyla, üniter vergi, sermaye gelirlerinin vergi kap
samı içine alınması ve vergi denetiminde etkin, çağdaş yöntemlerin uygulamaya konulması, 
Sayın Onur Kumbaracıbaşı'nın belirttiği ancak görüşmekte olduğumuz vergi yasası hazırlanır
ken Koalisyon Hükümetinin savunamadığı servet beyanının ve diğer vergi kaçaklarını önleyici 
yöntemlerin uygulamaya getirilmesi zorunludur. 

Türkiye'de vergi idaresi yetersizdir. Maliye çalışanlarımızın tüm özverisine rağmen, 3 bin 
küsur sayıdaki elemanı ile 3 milyonu aşan vergi mükellefini denetlemekte hem sayıca hem de 
sistem olarak yetersizlik içinde olduklarını biliyoruz. Son zamanlarda bu konuda yapılan ge
lişmelere rağmen, vergi denetimlerinin, bundan yirmi sene öncesine oranla daha etkin düzeyde 
olduğunu söylemek mümkün değil. Bunu, belirli şeylerle ölçerek söylüyorum. Bu söyledikle
rim farklıysa, Sayın Bakanım açıklarlar. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de ciddî bir vergi kaçağı vardır. Vergi kaçakçıları için 
Türkiye bir cennettir. 12 Eylül döneminden sonra Türkiye'de başlatılan rantiye kesiminin şen
liği, ne yazık ki, devam etmektedir. Rantiye kesimi, mevcut vergi yapısı içinde gelirlerini katla
makta ve yurttaş olmanın sorumluluğunu yerine getirmemektedirler.. 
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Konuşmama, görüşmekte olduğumuz vergi yasasına değinerek son vermek istiyorum. Sa
yın Başbakan, halkın parasıyla gazetelere ilanlar verdi. Sayın Maliye Bakanının bunun da he
sabını vermesini istiyorum: Hangi kaynaktan ödendi, ne kadar ödendi ve amaç neydi, ne sağ
landı? Toplumda korku yaratmanın amacı neydi? Bunu, Sayın Bakanımın açıklamasını rica 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, reform iddiası ile hazırlanan vergi tasarısı üzerinde günlerdir konu
şuyoruz. Kimse kimseyi aldatmasın.hele sosyaldemokrat arkadaşlarım hiç aldatmasın; çünkü, 
bu vergi tasarısı içerisinde sosyal adalet yok. Bazı iyi noktalar var. Görüşlerimi şöyle özetle
mek istiyorum : Geliniz, asgarî ücreti yüzde yarım düzeyinde vergilendirelim; geliniz,servet be
yanını kapsama alalım; geliniz, yerel yönetimlere, vergi pastasından, daha yüksek oranda pay 
aktarılmasını sağlayalım. Grubum adına söz veriyorum, bu şekildeki yasa tasarısına olumlu 
oy vereceğiz. Bu söylediklerimi gerçekleştirin, vergi yasa tasımına olumlu oy vereceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, dün akşam, televizyonda bir program vardı. Dün Çağlar'ın televiz
yonu olan TRT, bugün de İktidarın televizyonu olmaya devam ediyor.Koalisyon Hükümetinin 
çok değerli iki milletvekili ve bu yasa tasarısını benimseyen iki teknisyen, televizyon ekranla
rında vergi yasa tasarısını anlattılar. Biz bunun hesabını soracağız. ANAP'a doğrudan doğru
ya laf atıldı, SHP sözcüsünün konuşmaları bize söz hakkı doğurdu. Eğer bu konuda bize bir 
hafta içinde söz hakkı verilmezse, en kısa zamanda TRT'ye dava açacağımızı burada belir
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, bu vergi tasarısının, bu söylediğim çerçevede düzenlemesi ya
pılmazsa, ilgili maddelerde engelleme yapacağımızı belirtiyorum. 

Burada, Koalisyon Hükümetinin bir eksikliğini bu vesileyle belirterek sözlerime son vere
ceğim. Koalisyon Hükümeti,demokratikleşme iddiasıyla ortaya çıktı, şeffaflık iddiasıyla orta
ya çıktı, şeffaf karakol iddiasıyla ortaya çıktı. Şeffaflık, öncelikle, halkın doğrudan doğruya 
gelirini etkileyen konularda, Parlamentonun en temel işlevi olan vergi konusunda şeffaflık gös
terilerek sağlanır. Dün, ne yazık ki, televizyonda, SHP'li arkadaşım "Efendim, sivil toplum 
örgütleri yeterince gelişmemiş, dolayısıyla vergi tasarısı tartışılmamalı" dedi.Tabiî, sözcü ola
rak konuşmadı, ben onu şahsı adına alıyorum. Bu vergi tasarısının, bir oldu - bitti olarak ve 
yetersiz gerekçelerle; toplumun üzerine, çalışanların üzerine bir karabasan gibi -sorunları çöz
me iddiası, boyutu getirilmeden- getirilmesini Hükümetin en büyük eksikliği olarak görüyoruz. 

Bu duygularla, gelir bütçesinin, Bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. He
pinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Vaktinizden ayrı 2 dakika kullandırdım size, sözünüzü cihaz tarafından kestirmedim. Bil

menizi isterim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — 1 dakika 17 saniye kullandım. 
BAŞKAN —Evet. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Balıkesir Milletvekili Sayın Hüseyin Balyalı, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 1994 yılı gelir bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu- -
nun görüşlerini sunmak üzere söz aldım. Konuşmama başlamadan önce, hepinizi saygıyla se
lamlıyor, çalışmalarınızın memlekete, millete hayırlar getirmesini gönülden temenni ediyorum. 
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Değerli milletvekilleri, demokrasiyle yönetilen ülkelerde seçimle işbaşına gelen hükümet
ler, toplumun isteklerini yerine getirmede daha duyarlı davranmaya gayret sarf etmektedirler, 
sarf etmelidirler. Devletin, klasik görevleri yanında, sosyal refahın sağlanmasına da program
larda ağırlık vermesi, kamu harcamalarını artırmış, malî yönetim ve bütçe üzerinde önemli et
kiler ve baskılar yaratmıştır. 

Hükümetlerin, kamu harcamalarını yürütebilmelerinde kullanacakları en önemli araç büt
çedir ve vergidir. Çağdaş ekonomilerde bütçe, ekonomik büyümeyi destekler^üksek enflasyo
nu ve işsizliği önler, millî hedefleri gerçekleştirirse, kendine düşen görevleri yapmış sayılır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, son 30 yılda, kamu harcamalarındaki artış hızı, ge
lir kaynaklarındaki artış hızını aşmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişme çaba
ları ve gelişmiş ülkelerle aralarında var olan ekonomik açığın giderek büyümesi, dünya ekono
misinin 20 nci yüzyılın ikinci yarısının en önemli özelliğidir. Gelişmekte olan ülkelerdeki geliş
me sorunlarının çözümünde ana görev devlete düşmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde tasar
ruf yetersizliği, sermaye mallarının artış hızının azlığı, kaynak dağılım bozukluğu ve gelir bö
lüşümü eşitsizliği gibi içsel ve dışsal yapısal problemler, öte zamanlarda da vardı, dün de vardı, 
bugün de vardır, bu tutumlar devam ederse yarın da olacaktır. 

Bu problemlerin çözümlenmesi için devletin, piyasa mekanizmasına az çok müdahale ede
rek, gelişme için gerekli harcamaları yapması ve bu harcamaları finanse edecek kaynaklan sağ
laması gereklidir. Gelişme sürecinde, devlete büyük görevler düşmesi ve devletin, yapısal so
runları çözecek sağlıklı kaynakları, düşük olan millî gelirden elde edememesi, gelişmekte olan 
ülkelerde, bütçe açıklarının ortaya çıkmasında ana etkenler olmaktadır. Ülkemizde, çağdaş ge
lişmelere paralel olarak, 1950'li yıllarda vergi reformları yapılmış, beyan esasına geçilmiş, 1965'li 
yıllarda da bütçe reform çalışmalarıyla, klasik bütçeden program bütçeye geçilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu program bütçe çerçevesinde hazırlanan 1994 yılı 
bütçesinin gelir bütçesiyle ilgili kısmı hakkında görüşlerimi özetliyorum : 1994 Yılı Bütçe Ka
nunu ek 1 (B) cetvelinde konsolide bütçe gelirleri 627 trilyon liraya ulaşacağı ve önceki yılın 
tahsilat tahminine göre de yüzde 74.1 artış olacağı tahmin edilmiştir. Genel bütçe gelirleri tah
mininin, önceki yılın tahsilat tahminine göre yüzde 74.2'lik bir artışla 624 trilyon liraya; bu 
toplam içinde, vergi gelirlerinin yüzde 78.4'Iük bir artışla 473 trilyon liraya; vergi dışı normal 
gelirlerin 57 trilyon 500 milyar liraya; Özel gelirler ve fonların ise yüzde 40.6'lık bir artışla 93 
trilyon 500 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmiştir. 

Katma bütçeli kuruluşların öz gelirleri ise, 1994 yılında 3 trilyon lira olarak tahmin edil
miştir. 1994 yılında vergi gelirlerinde 473 trilyon lira tahsilat yapılması hedeflenmiştir. Bu mik
tar, bir önceki yıla göre yüzde 78.4'lük bir artış ifade etmektedir. Bu büyüklüğün, ekonomide
ki gelişme, gayri safi millî hâsıladaki artış, yapılan yasal ve idarî düzenlemeler dikkate alındı
ğında gerçekleşebileceği anlaşılmaktadır. 

1994 yılında, ana vergiler olarak Gelir Vergisinin, yüzde 71.6 artışla 185 trilyon liraya; Ku
rumlar Vergisinin, yüzde 57.1 artışla 27 trilyon 500 milyar liraya; Katma Değer Vergisinin, yüz
de 90.8 artışla 157 trilyon 800 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmiştir. 

Gelirden alınan vergilerin, yüzde 69.6'lık artışla 212 trilyon 500 milyar liraya; servetten 
alınan vergilerin, yüzde 68'lik artışla 4 trilyon 200 milyar liraya; mal ve hizmetlerden alınan 
vergilerin, yüzde 88.9'luk artışla 172 trilyon 700 milyar liraya; dış ticaretten alınan vergilerin 
de yüzde 83.8'lik artışla 83 trilyon 570 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
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öngörülen gelir tahmini sonucu, 1993 yılında yüzde 20.1 olan vergi yükü, 1994'te yüzde 
22.1'e yükselecek, yani vergi yükü artacak ve vergi esnekliği de Tin üzerinde gerçekleşecek. 

Değerli milletvekilleri, bütçeyi, hem gelir hem gider yönüyle mütalaa etmek gerekiyor. He
pimizin de iyi bildiği gibi, devletin üstlendiği ve üstlenmek zorunda kaldığı görevleri yerine 
getirebilmesi için, yeterli ve sağlam kaynağı bulması bir zarurettir. 

Ekonomik dengelerin ve istikrarın sağlanması, harcamaların sağlam kaynaklara dayandı
rılmasına bağlıdır. Sağlam kaynak denildiğinde de, ilk akla gelen, ANAP'ın almadığı vergile
ri, holdinglerden, zenginlerden, iş bitiricilerden, köşe dönücülerden, kara paracılardan, siya
setçilere dayanarak her türlü dalavereleri döndürenlerden, almak gerekiyor. 

Tabiî, vergi, doğru yerine harcanmazsa, doldurduğun testinin de dibi çatlaksa, devletin 
de motoru patlaksa; netice itibariyle, harcama muslukları kontrol edilmezse,kaynak sıkıntısı 
ve yeni vergi ihtiyacı devam eder.Kaynağın yerli yerine harcanması ve mükellefin de, ödediği 
verginin nereye harcandığını bilmesi gerekir. 

Bu cümleden olarak, devletin, giderlerinin büyük bir bölümünün, personel giderlerine ve 
iç borç faizleriyle -vergi almazsanız, ana parayı ödeme bir yana, iç borç aritmetik bir şekilde 
artma durumundadır- yılda 70 - 80 trilyon lirayı bulan KlT açıklarına gittiğini gören halk, 
"KİT'leri özelleştirin, devleti personele boğmayın, yeni personel almayın, çok kazanıp az ver
gi verenden daha çok vergi alın, beni ezmeyin" diyecektir. 

Yine halk, devletten yatırım yapmasını isteyecek, sosyal devlet fonksiyonunu yerine getir
mesini bekleyecektir, öyle mi Sayın Hacaloğlu, cevabını aldın mı?.. 

Bunun için, demokrasi ve açıklık politikaları şarttır. Milletvekillerimiz, partilerimiz ve hü
kümetlerimiz müsrif olmamalıdır. En büyük israf, zaman israfıdır. Bu Parlamentoda milyar
lar, trilyonlar değerindeki zamanın nasıl israf edildiğini gören, gözünü Meclise dikmiş 60 mil
yon insan -ben dahil- sabah akşam neler söylemiyor ki... Bunu buradan söylemeye terbiyem 
müsait değil. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmacılara ek süre olarak 2 dakika bile vermiyoruz, zamanı 
çok değerli kullanıyoruz. 

Buyurun. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Zamanı israf eden parlamentolara vatandaşın güven 

ve itimadı kalmamıştır. Canla başla çalışmak isteyen iktidarlara, lüzumsuz yere zaman israf 
ettiren muhalefet partilerine de vatandaşın güveni kalmamıştır. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Allah için söyle, iktidar sıralan dolu mu?! Balya 
balya doğru söylüyorsun. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Balyalı, karar yetersayısı isteriz sonra... 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Bütün millete sesleniyorum : Bu memleketin Parla-

, mentosu hoştur; işte, gördüğünüz gibi, sıraları boştur. 
BAŞKAN — Siz böyle söylerseniz dışarıdakiler ne söylemez Sayın Balyalı... Lütfen... 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Neden boş? Muhalefet muhalefetliğini yapacak\i, 

iktidar da buraya gelsin. Muhalefet buraya geliyor, anlatıyor, ne anlatıyor? Masal anlatıyor. 
Sayın milletvekilleri, dünyanın hiçbir yerinde, vergi politikaları kolay politikalar olmamıştır. 

Takdir edersiniz ki, sadece vergi kanunları çıkarmakla vergi toplanması imkânsızdır. En iyi ka
nun ve düzenlemeyi yapsanız bile, vergi toplamanın diğer bazı şartlarını da yerine getirmek 
zorundasınız. 
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Bu şartlardan birisi, belki de en önemlisi, vatandaşın, ödediği her kuruş verginin yerli ye
rine harcandığına olan inancı ve siyasal iktidara güvenidir. Vatandaş, ödediği her kuruş vergi
nin yerli yerine harcandığını görmezse, vergiden uzaklaşır; bunlara yol açan siyasî iktidarlara 
da güveni kalmaz. Nitekim, vatandaşın ANAP'a güveni kalmamıştır, son zamanlarda ona ver
gi vermemiştir. Çünkü, vergiyi, hayalî ihracata, iş bitiricilere, köşe dönücülere... Bunu misal 
olarak söylüyorum; yoksa, ANAP'a bir lafım yok; zaten bitmiş bir partiye ne laf söylenir, 
ayıptır(!) 

Hükümetimiz, halkımızın güvenine mazhar olmuş ve bu güveninin sonuçlarını almaya baş
lamıştır. Halkımızın bu güveni, vergi gelirleri tahsilatı rakamlarında da ifadesini bulmuştur. 
1993 yılı bütçesi görüşülürken, bütçede öngörülen vergi gelirleri hedefinin gerçekçi olmadığı 
ve gerçekleşmeyeceği, komisyonlarda, burada, her yerde söylenmişti. Ancak, söylendiği gibi 
olmadı. Kasım 1993 ayı itibariyle vergi gelirlerindeki tahsilat, bütçe hedefinin 12,6 puan üze
rindedir. 1993 yılında olduğu gibi, 1994 yılında da, bütçede öngörülen hedefe ulaşılabileceğini 
tahmin ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vergi gelirlerini artırmada, vergi sistemini bir bütün 
olarak ele almak gerekir. Vergi kanunları kadar, sistemin diğer unsurları, vergi idaresi, vergi 
denetimi, vergi kazası, birlikte ele alınmalıdır. 

Bakın, vatandaş ne diyor, mükellef ne diyor, -istisnalar hariç; vatan millet sevgisi olma
yan, maddiyata tapan; cebimi doldurayım, kendimi kurtarayım, Türkiye batarsa batsın diyen
ler hariç- yüzde 95-99 çoğunluk ne diyor: "Vergi vereyim; vergisiz devlet olmaz -vergi verme
mek veya tam vergi vermemek, bana ne kazandırır, ne kaybettirir düşüncesini kafasında işleyerek-
vergimi tam ve dürüst vermezsem, devletle, denetimle, vergi dairesiyle, vergimi tam vermedin 
diye muhatap olurum; vergi vermemiş, az vermiş, vergi kaçırmış derler, toplumda saygınlığım 
azalır, itibarsız kişi olurum." 

Yani, vatandaş vergi vermek istemektedir, buna itirazı yoktur; ancak, ister düşük gelirli 
olsun, isterse üst gelirde olsun, büyük şirket sahipleri olsun, holdingler olsun, şu iki mantıkla 
vergiye karşı direnmekte, zengini de, fakiri de şöyle düşünmektedir: "Biz çok vergi veriyoruz, 
başkaları az veriyor. Bizden değil.az vergi verenlerden vergi alsınlar veya hiç vermeyenlerden 
alsınlar. Benim onbeş yirmi sene önce şuyum vardı, buyum vardı, on oniki seneden bu yana, 
parasal değerler hariç, çalışıp duruyorum, öz servetimde gözle görülür reel bir artış olmadı. 
Halbuki, bazı vurguncuların, bazı vergi kaçıranların, hiçbir şeyleri yokken, neleri oldu. Ser
vetlerine servet katanlar vergi versin, devlet bunlardan vergi alsın, bunların üzerine gidilsin. 
Ben istikbal endişesi içindeyim; çoluğum çocuğum var, benden çok vergi alınıyor..." Az veren
lere karşı, vergi kaçıranlara karşı toplumda genel bir tepki bulunmaktadır, tşte, bu da, vergi 
şuurunun başka bir tezahürüdür. 

Bu tepki, toplumda iki düşünceyi ortaya çıkarmaktadır: Maliye, az vergi verenlerin üzeri
ne gitmelidir; az vergi verenler toplumda teşhir edilmeli ve cezalandırılmalıdır.Demek ki, va
tandaşın özet düşüncesi bu. Az vergi verenler cezalandırılmalı, teşhir edilmeli, Maliye de az 
vergi verenlerin üzerine gitmeli. Kim az vergi verenler? 

Plan ve Bütçe Komisyonunda, bundan önce gelen vergi tasarısıyla ilgili olarak, geçen yıl 
bütün ilgili kesimleri topladık, konuştuk. Herkesin söylediği şu : "En çok vergiyi biz veriyo
ruz, diğerleri hiç vermiyor. "Holdingler de öyle diyor, götürü mükelleflerde öyle diyor, işçiler 
de öyle diyor, herkes öyle diyor. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1992 yılı bütçesinde söylediğim sözleri kısaca hatırlat
mak istiyorum: 

Devlet harcamalarının sağlam kaynaklara dayandırılması gerekir. Ekonomik dengelerin 
ve istikrarın korunması buna bağlıdır. Ekonomik dengelerin ve istikrarın korunması için, vergi 
belge düzeninin mutlaka güçlendirilmesi, verimlilik ve etkinlik açısından sisteme işlerlik ka
zandırılması, vergi idaresi ile mükellef arasındaki ilişkilerde karşılıklı anlayış ve dayanışma esa
sının sağlanması, vergi kayıp ve kaçaklarıyla daha etkili bir şekilde mücadele edilmesi, vergi 
politikalarının ana hedefleri olmalıdır. 

Gelir idaresinin etkin, verimli ve süratli bir yapıya kavuşturulması ve güçlendirilmesi için, 
kalkınma planlarında hedeflendiği şekilde, çalışmalara devam edilmelidir. Bu çerçevede, vergi 
kanunlarının uygulanması, gelir idaresinin daha çağdaş bir yapıya kavuşturulması, Maliye Ba
kanlığı Gelirler, Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatının geliştirilmesi, modernleşti
rilmesi, vergi idaresinin, vergi denetim birimlerinin otomasyonunun artırılarak, mevcut perso
nel ile daha etkin hizmet verebilmeyi temin gayesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Mükellef
lerimizin vergi ödeme bilincini geliştirmek, vatandaşlarımızın belge kullanma alışkanlığını ar
tırmak gerekir. 

Vergi kanunları, Türkiye'de, küçük ve orta vergi mükelleflerinin değil, büyük sermayenin, 
şirketlerin vergi kanunları haline gelmiştir. Bu kanunların içinde, ne tarafa çekersen o tarafa 
giden hükümler vardır. Böyle hükümlerin vergi kanunlarında yer almaması gerekir. Vergi ihti
laflarının bu derece yüksek olmasının bir kaynağı da budur. 

Gelir politikasında aranan bir başka hedef de, izlenen diğer ekonomik ve sosyal politika
larla uyum içinde olmasıdır. Ne var ki, dönüp, geçen yıllara baktığımız zaman, vergi politika
sının ihmal edildiğini görüyoruz. Vergi politikaları ile borçlanma politikalan arasında dengeli 
bir ortam kurulamamıştır. Borçlanmaya ve enflasyon vergisine yüklenilmiştir.Türkiye bugün, 
bunun sıkıntısını yaşamaktadır, bu bütçe de bunun sıkıntısıyla hazırlanmıştır. Vergi zamanın
da gerekli tedbirler alınmamış, vergi sorunları ağırlaştırılmıştır. Bu işe çare bulmak, yine bizim 
İktidarımıza düşmektedir. 

1991'de yüzde 76'ya düşen vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı, 1976 yılında 
yüzde 91'miş ve bu, 1991'Ierde, 1992'Ierde yoğunluğunu daha da artırmıştır. Borç faizlerini çı
karırsak, bütçe gelirlerimizin bütçe giderlerini karşılama oranı yüzde 97, yüzde 100'dür. 

Yani, şunu demek istiyorum: Bütçemizde 100 lira masrafımız var, vergiler 60 lira, 40 lira 
açık var diyelim. Bu 220 trilyon lira borç faizi ve bir de KİT'lerin devlete getirdiği yükler var; 
ya, bunların yok farz edin, vergi gelirleri,devletin diğer masraflarını yüzde 97, yüzde 100 kar
şılıyor. 

Konsolide bütçe gelirlerinin konsolide bütçe giderlerini karşılama oranı, şu tabloda -faiz 
ödemeleri hariç- yüzde 95, yüzde 100 olarak gözüküyor. Demek ki, Türkiye Cumhuriyetinin 
en büyük sıkıntısı, iç borç ve iç borç faizidir. 

Verginin, tarh ve tahsilinden başka hedefleri de vardır: Sosyal hedefleri vardır, ekonomik 
hedefleri vardır, enflasyonu düşürme hedefi vardır, yatırımları yönlendirme hedefi vardır, fa
kiri koruma hedefi vardır, çiftçiyi koruma hedefi vardır, memuru koruma hedefi vardır; millet
vekillerinin sağduyulu düşünme hedefi vardır. 

Bugün vergi, fakirden fukaradan, ücretliden -gücüne göre- çok alınmakta, millî gelirden 
çok pay alanlardan az alınmaktadır. Bu durum, vergi reformunu gündeme getirmiştir. 
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Reform önerilerimize geçmeden önce, ana hatları itibariyle, vergi sisteminin açmazlarını, 
özetle, şöyle ifade edebiliriz: Vergi sistemimiz adil değildir. Gelir Vergisi ücretlilere ödettiril-
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, bu tabloda ne göreceksiniz: Toplanan vergi geliri 200 lira, 
bunun yüzde 22'si ücretlilerden alınıyor; 100 liralık Gelir Vergisi alıyorsunuz, bunun 55 lirası 
ücretlilerden sağlanıyor. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Evet, doğru, iktidar eziyor... 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — İktidar ezmiyor... Bunlar, iktidara gelmeden önceki 

laflarımız... Anlamadın... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Yani, o zamandan beri eziyor(!..) 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Bizden önceki dönemi anlatıyoruz... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Preslemeye devam(!..) 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Vergi sistemimiz adil değildir. Çünkü, Gelir Vergisi 

ücretlilere ödettirilmektedir. Kazanç ve iratlar yeterince vergilendirilmemektedir. Beyana daya
lı Gelir Vergisi tahsilat payının vergi gelirleri içindeki payının yüzde 4'ler seviyesinde seyretme
si, sistemin reforma olan ihtiyacını göstermesi bakımından önemlidir. Devlet, asıl vergi yüküm
lülerinden tahakkuk bazında vergi alamayınca, artan kamu harcamalarını, tevkifat yoluyla üc
retliye, dolaylı vergilerle ve bunlara benzer vergilerle dar gelirliye ödettirmektedir. Sonuçta, vergi 
yükü, dar ve sabit gelirliye aktarılmaktadır. Yani, işte ANAP'ın... 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — ANAP'ı karıştırma şimdi... 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Biraz da ANAP'sız konuş. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Bu, devletin istatistiği. 
Arkadaşlar, bakın, Türkiye'de vergi yükü 1983 yılına kadar -1923'ten itibaren başlamış-

yüzde 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25... Bu vergi yükü, sekiz senelik ANAP iktidarı zamanında ise, 
yüzde 12, 13, 14... 

Bu ne demek?.. Demin söyledik. Şu tabloda, verginin yüzde 55'ini ücretliler ödüyor; vergi 
yükü de yüzde 12. Demek ki, o zdman, "hiç vergi alınmamış" diyecek kadar vergi alınmamış. 
Niye alınmamış, sebebi neymiş, bu verginin alınmamasının felsefesi neymiş? Gerçi herkes bili
yor; ama biz, bir daha tekrar edelim ki, tutanaklara da geçsin. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Siz alabildiniz mi? 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Bir dakika kardeşim... Biz burada, bu vergiyi almak 

için neler yapılması lazım, onları anlatmıyor muyuz?!. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — İktidar, yapar(!..) 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Tabiî, anlayanlara anlatıyoruz, anlamayanlara değil... 
BAŞKAN — Sayın Balyalı... 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Şimdi arkadaşlar, ben zenginden vergi almayacağım, 

holdinglerden vergi almayacağım. Zengin vergi vermeyecek; sermaye teraküm edecek; bu ser
mayeyle de, zengin, yatırım yapacak. Ben, zenginden vergi alırsam, onun yatırım yapma kabi
liyetini azaltırım. Onun için, ben zenginden vergi almayacağım. Nereden alacağım? Zaten, bu 
adamlar, fakirler, ücretliler, çiftçiler, esnaflar şunlar bunlar açlığa alışmış; aç gezseler de olur, 
onlardan daha çok vergi alacağım denmiş... Yani hikâye bu... Yani devletin kaydı da, bu, Türk
iye'de herkes bunun böyle olduğunu biliyor, yamyamlar bile bunun böyle olduğunu biliyor; 
bunu inkâr edemeyiz. 
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Netice itibariyle, biz ne demek istiyoruz? İktidara geldiğimizde bu şekildeki vergi düzeni
ni ve yasalarını devraldık Ve Hükümet olarak bunu düzeltmek için, şu Yüce Parlamentoda, 
iki senedir "vergileri düzeltelim, vatandaşı ezmeyelim" diye bağırıp duruyoruz. Bundan başka 
bir şey yapamıyoruz. Açın, Meclis tutanaklarındaki son,iki senelik konuşmaları okuyun; se
çimden önce de, seçimden sonra da hep dediğimiz bu. Yani, bizim dediğimizi, başka bir parti 
gelip de, "siz böyle demiyorsunuz" dediği zaman bizim bu söylediklerimiz ortadan kalkar mı; 
kalkmaz, öyleyse?.. İşte tutanaklar... Ben bir yazı hazırlamadım, sadece Meclis tutanakların
da konuştuklarımı okuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Balyalı, 3 dakikanız var... Size vakit tanıyacağım; ama kürsünün öbür 
tarafında bir sürü dokümanlar var, onlara hiç gelmediniz... 

HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Efendim, onlara gelemedim; çünkü, esas konuyu an
latmak istiyorum. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Onları da bir dahaki seneye anlatır. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Hadi bunları geçelim... 
Gelir idaresinin düzeltilmesi için neler neler söylemişiz, hepsini geçelim... Bunlar, hep bu

rada söylediğimiz şeyler; merak eden, açar, okur. Hüseyin Balyalı iki sene önce ne söylemişse 
bu hükümet onu yapmış... Burada okumadım; onu yapmış getirmiş. Bu nedenle, Hükümete, 
çiftçi adına, işçi adına, memur adına, fakir adına teşekkür ediyorum. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Neler yapmış da farkında değiliz. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — "Bu saydıklarımızı yapalım, geç kalmayalım" demi

şiz; çalışmalar bu yönde olmuş; ama, iki sene geç kalmış. Demin ne dedim?" "En büyük isra
fımız zaman israfıdır" dedim. 

Arkadaşlar, gelin, şu Parlamentoda, parlamenter sıfatını taşıyorsak, vicdanımız varsa... 
Muhalefetin görevi engellemedir, muhalefetin görevi burada 20-30 dakika konuşmaktır, mu
halefetin görevi önerge vermektir... Yahu, biz bu memleketin düşmanı mıyız, bu memleketin 
düşmanı mıyız arkadaşlar? Milletvekili bu memleketin düşmanı olabilir mi?! Bırakın siyaseti 
bilmem neyi, gelin, bu memlekete yarayışlı işlerde... Bunu iki senedir burada bağınyorum. Kim 
ki haram para alır, bu memleketin bir saniyesini ve zamanını öldürür, vicdansız davranır, gide
ceği yer cehennemdir. Bunu burada yüz kere, bin kere söyledim; bir daha söylüyorum. 

Bugün vergi sistemimizin en çarpık yönü, çeşitli muafiyet ve istisnalarla sistemin ciddî bi
çimde tahrip edilmiş olmasıdır. Kuşkusuz, bu olumsuzlukların giderilmesi gerekir. 

Bütün bu vergi tasarılarında gelinen noktaları, konuları, neler yapıldığını; bunların hepsi
ni geçiyorum; çünkü, zamanım yok. Gelelim başka konulara. Hangi konuya gelelim?.. Burada 
„bir sürü tablolar, mablolar var, onlara gelelim. İsterseniz şuna gelelim. 

Bütçe, borç ve faiz batağı içinde mi? 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — İçinde. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Bunu kimse inkâr edemez, değil mi?.. Bunu biz mi 

yaptık, siz mi yaptınız, o mu yaptı? Bir gerçek var, kimin yaptığı belli. Bunları bırakalım... 
Bunun basit hesabı şudur arkadaşlar: Bugün 100 trilyon lira iç borç almışız, yeni bir vergi 

de koymamışız. Devletin sosyal yönünü artıralım diye ücretliye, memura, çiftçiye de bir şeyler 
vermeye uğraşıyoruz. Netice?.. Vermemiş mabut, neylesin Mahmut... Netice nedir? Yüzde 80 
faizle 100 trilyon lira, öbür sene 180 trilyon lira olur. 180 trilyon bir sene sonra 140 - 145 
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trilyon lira faizi vardır, 320 trilyon lira olur. 320 trilyonun da yüzde 80'den iç borç faizi 220 
trilyon liradır. Bunun için üniversite bitirmeye, şuna buna lüzum yok; ilkokul birinci sınıftaki 
çocuk bile bunu biliyor. 

Benim bir oğlum var, 6 yaşında; oğluma dedim ki, "milletvekili ne yapar?" "Milletvekili 
oturma ve konuşma işi yapar" dedi. Gelin arkadaşlar, şurada oturun, ama şurada hakikatleri 
konuşun. Ne oturma işini yapıyorsunuz ne de konuşma işini-vicdanınıza danışarak- yapı
yorsunuz. 

Onun için, bütün milletvekillerine, başta kendime şunu diyorum: Bu memleketin evladı 
olarak, buraya, milletin temsilcisi olarak gelip bu memleketin ihtiyacı olan işleri yapmayan in
sanlara, bu millet, bir daha parlamenter gözüyle bakmaz. 

Netice itibariyle, vergi paketini, "Onun bunun menfaatına" diye tartışmanın gereği yok. 
Ben bir tecrübemi anlatayım. Bu kürsüden söylüyorum, tutanaklara geçsin. Söylediğim 

şey şudur: Maliye Bakanlığı bu Meclise bir maddelik bir kanun getirse, gönderse, "hiçbir şey
den vergi alınmayacaktır, bütün vergileri de kaldırıyorum" dese, muhalefet, basın, medya va
tandaşa ne diyecektir, biliyor musunuz?.. "Vay bu politikanın adiliğine bakın, vergiler geliyor, 
ananız ağlayacak" diyecektir. Bunu yapmayın arkadaşlar, dürüst olun. 

"Reform" kelimesini bırakın. Ben "reform"kelimesini hiçbir zaman sevmedim. "Reform" 
kelimesi, Hıristiyanlıkta, işte, Protestanların falan çıkmasıyla kullanıldığı için hiç "reform" 
kelimesini sevmem. "Vergide iyileştirme, güzelleştirme, düzenleme, memleketin ihtiyacına uy
gun tasarılar getirme" diyelim adına. Türkçe kelime mi yok?! Bunu yapmazsanız, enflasyon 
yüzde 500'e çıkar. Doçent olanların, profesör olanların hepsi bilirler. 

AHMET CEMlL TUNÇ (Elazığ) — Diğerleri bilmiyor, değil mi? 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) T— Vergi politikalarıyla ilgili sendikaların söylediklerini 

de burada başlıklar halinde okuyayım diye düşünüyordum; ama, vakit yok. 
Arkadaşlar, özelleştirmeyi yapalım, güzelleştirmeyi yapalım... Bundan önceki iktidar, "Ben 

özel sektörcüyüm" dedi. Aslında, özel sektörcü değildi, komünizm kadar devletçiydi. Netice 
itibariyle iktidar "Ben bu KİT'lerin teknolojisini yenilemeyeyim, finansman sağlamayayım, 
•politik nedenle- işçiyle de doldurayım, bunları batıracak hale getireyim; ondan sonra, bana 
rey veren, bana seçimde omuz veren A hondingine, B holdingine bunları satarım, bunların da 
gönlünü yaparım ve İktidarda kalırım" diye düşündü. On sene önce kâr eden KİT'ler, zarar 
eder hale getirildiler. Bugün, bırakın kârı, KİT'lere, zararlarını kapatmak için, devlet bütçe
sinden 70-80 trilyon lira takviye yapılmaktadır. 

Netice olarak şunu arz edeyim: Sayın Başbakanımız, "devlet gelirleri" demedi de, "büt
çenin denkleştirilmesi açısından KİT'lerin satılması, özelleştirilmesi gereklidir" dedi. Bugün 
KİT'leri sattığınız zaman, alınan vergilerle kapatılan 70-80 trilyon liralık KİT zararları kapatı
lacak. Sayın Başbakanımız bunu anlatmak istedi. 

Bütün bunları hazırlarken, vergilerin, sosyal yönünü ve her türlü yönünü düşünmüşüz. 
Köylüden yana, işçiden yana, çiftçiden yana bir anlayışla, çok kazanandan çok, az kazanan
dan az vergi almak için hazırlanan yüzde 1 000 ihtiyaç olan, adaletli, üniter sistemi tekrar geti
ren vergi tasarılarıyla, bu Hükümet, sizlere, vatanını seven parlamenterlere diyor ki: "Gelin, 
şu vergi kanunlarını çıkaralım, biz zaten gidiciyiz, siz geleceksiniz, hazıra konuverin, aptal ol
mayın." Ama, bazıları, belli firmaların adamı oldukları için... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 
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BAŞKAN — Sayın Balyalı, lütfen bağlayın; çünkü 5 dakikanızı da kullandırdım size. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) —- Onlar diyorlar ki: "Aman, bu vergi tasarılarına karşı 

çıkın; çünkü, sizi bir dahaki seçimde milletvekili seçtirmeyiz." Onun için, bazıları, vatandaşı
mıza, köylümüze, çiftçimize dönük vergi tasarılarına karşı duruyorlar. Haydi bakalım, karşı 
durun; bu millet, sandıkta sizi öyle bir karşılar ki, davulla zurnayla değil, sopayla, sopayla!.. 

Onun için, gelin arkadaşlar, bu memleketi seviyorsanız.., Sevenler burada zaten. 
Burada olanlara, bu memleketi sevenlere canı gönülden sevgilerimi, muhabbetlerimi su

nar, 1994 yılı bütçesinin ve vergilerin hayırlı uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. ("Bravo" 
sesleri alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Balyalı. 
Refah Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; bugün, gelir bütçesiyle, bütçe üzerindeki görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 

Devlet gelirlerinin içinde bulunduğu durum, bütçe gelirlerinin şu anki görüntüsü, aslın
da, gazetelerde daha önce verilmiş ilanla kamuoyuna duyurulmuştur. Başbakanlığın vermiş ol
duğu ilanda, içinde bulunduğumuz durum, bir ekonomik terör olarak değerlendirilmiştir/Bu 
ekonomik terörün ortaya çıkmasını gerektiren sebepse, toplanan vergilerin borca ve faize git
mesidir. Nitekim, bu ilanda, "vergilerimiz borca ve faize gidiyor, işte terör budur" diye duyu
rulmuştur. Aslında, bunu, Genel Başkanımız, bütçenin tümü üzerinde yapmış olduğu ilk ko
nuşmada açıklamış; bütün devlet gelirlerinin faize gittiğini belirtmiş, bunu da, Sayın Başbaka
nın, boynuna bir levha şeklinde asmasını tavsiye etmişti. Sayın Başbakan bu tavsiyeye uymak 
suretiyle durumu, gazete ilanlarıyla kamuoyuna duyurdu. 

Nedir ekonomik terör?.. İlan şöyle: "Devlet bütçesinde gelir gidere yetmiyor; çünkü, dip
siz bir kuyuya düşüyor gelir. Bu yüzden, gençlere iş kuracakları teşvikler yoktur, esnafa verilen 
destek azdır, sağlık hizmetleri yetersizdir, istihdam zorlukları vardır, Türkiye'yi 2001'li yıllara 
taşıyacak eğitim verilemez, büyük şehirlerimizi kurtaracak yatırımlar bekler, çöp toplanamaz, 
su akmaz, enerji sıkıntısı başgösterir." İlandaki ifadeler bunlar.Tabiî, İktidara ait belediyeleri 
anlatıyor. "İşte, ekonomik terör budur" diyor ilan.Dolayısıyla, gelirlerin normal kamu harca
malarına aynlamadıgı, tamamıyla borçlara ve faizlerine gittiği açıkça ilan ediliyor. Hükümetin 
Başbakanının kendi eliyle ilan ettiği bu tablo, iki yılı aşkın süredir iktidarda bulunan Doğru 
Yol Partisi - Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Koalisyonun, üçüncü yıl bütçesini hazırlarken ülke
yi getirmiş oldukları durumu ifade etmektedir. 

Bu olumsuz tablonun, sahnenin ortaya çıkmasında muhakkak ki, kamu açıklarının payı 
büyüktür. Bu kamu açıkları içerisinde de, bütçe açıkları önemli bir paya sahiptir. Ancak, şunu 
ifade etmek istiyorum, bütçe açıklarının ne olacağı, kamu açıklarının hangi düzeye ulaşacağı 
konusunda, 1993 yılında Hükümetin yapmış olduğu açıklamalarda büyük tutarsızlıklar ortaya 
çıkmıştır, güven duygusunu zedeleyecek açıklamalar ortaya çıkmıştır. 

Hükümet, bütçesini Meclise getirmektedir; bu bütçenin güvenilir olması lazımdır. Hükü
metle, İktidarla Meclisteki milletvekilleri arasında güven duygusunun ortadan kalkması, Hü
kümete karşı güvenin de kalkması anlamına gelir ve Hükümetin ve İktidarın varlığını tehdit 
eder. Ancak, sadece ve sadece, geçen sene, bütçe açıkları konusunda Mecliste yapılan konuş
malara, Meclise getirilen bütçeden verilen rakamlara ve daha sonra da sayın bakanların 
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değişik tarihlerde yapmış oldukları açıklamalara baktığımız takdirde, verilen, buraya getirilen 
hiçbir rakamın ve ifadenin, bir güvenilirlik ifadesi taşımadığını hemen görürüz. 

Nitekim, 1993 yılı bütçesi Meclise geldiğinde, bütçe açıklarının 53 trilyon lira olacağı ifa
de edilmişti; ancak, 53 trilyon lira olarak bağlanmadan önce Yüksek Planlama Kurulunda bütçe 
açığı, geçen yıl, 73 trilyon lira olarak görülmüştü. Daha sonra, Sayın Başbakan yapmış olduğu 
basın toplantısında, 1993 yılı itibariyle bütçe açığının 73 trilyon lira olacağını belirtmesine rağ
men, Türkiye Büyük Millet Meclisine bu açık 53 trilyon lira olarak geldi. Daha sonra Sayın 
Başbakan Tansu Çiller Hükümetinin üçüncü ayı münasebetiyle düzenlediği basın toplantısın
da "1993 yılı bütçe açığının 100 trilyon lira olacağını*1 ifade etti. Arkasından Meclise bir ek 
bütçe geldi. Bu ek bütçede bütçe açığı 116 trilyon liraya çıkıyordu. Daha sonraki resmî açıkla
malarda, 1993 bütçesi açığının 120 trilyonu aşacağı ifade edildi. Şimdilerde ise, 150 trilyona 
ulaşabilecek bir bütçe açığından söz edilmektedir. 

Değişik tarihlerde, gerek Başbakanın, gerekse Hükümetin Meclise getirmiş olduğu metin
lerde, ne kadar büyük tutarsızlıklar olduğu görülmektedir. Meclise takdim edilen bütçedeki 
açık konusunda, değişik tarihlerde bu kadar farklı rakamlar veren bir İktidarla bu Meclis ara
sındaki güven duygusunun devam etmesi mümkün değildir. 

Olaya kamu açıkları açısından baktığımızda da, gerçekten korkunç ve ürkütücü rakam
larla karşılaşıyoruz. 1992 yılına ait kamu açıkları 115 trilyonu aşmış, 1993 yılı için ise 300 tril
yonun üzerinde bir kamu açığından söz ediliyor; bu, 1994 yılı için muhakkak ki 500 trilyonu 
aşacaktır. 

1994 yılı için -bu açığa, bütçe açığı açısından baktığımızda ise- Meclise getirilen rakamlar 
192 trilyon lira civarındadır. Konsolide bütçe ödenekleri olarak 819 trilyon liralık kamu harca
maları vardır, 627 trilyon lira da konsolide bütçe gelirleri vardır; aradaki fark 192 trilyon lira
dır; bütçe açığı olarak. 

Kamu gelirlerinin görüntüsünü ye miktarını ayarlamada ortaya çıkan sorun, bu bütçe açık
larından kaynaklanmaktadır. Nitekim, bütçe ödeneklerinin yüzde 24'ü civarında bir bölümü, 
normal kamu gelirleriyle finanse edilemez durumdadır. Bu ortaya çıkan olumsuz tablo, kamu 
gelirlerinin yetersizliği, normal kamu gelirleriyle bütçe ödeneklerinin karşılanamaması, mu
hakkak ki, iki yıllık DYP-SHP Koalisyonunun da katkısıyla ortaya çıkan bir tablodur, sahnedir. 

Halbuki, bu Hükümet kurulurken, kamu kesimi borçlanma gereğini yüzde 4-5 civarına 
indireceğini ifade etmişti; ancak, 1991 yılında yüzde 14,4 olan kamu kesimi borçlanma gereği, 
bu İktidar döneminde sürekli artma eğilimi göstermiştir. 1992 yılında bu oran yüzde 14,9'a, 
1993 yılında yüzde 16,3'e çıkmış vaziyettedir. Halbuki, 1993 yılı için geçen sene bu Meclise 
getirilen hedefler arasında, kamu kesimi borçlanma gereğini yüzde 9 olarak belirlemişlerdi; fa
kat, sonradan bu, yüzde 16'yı aşmıştır. 1994 yılı için getirilen kamu kesimi borçlanma gereği 
rakamı da yüzde 14'tür; ama, bu hedefin de tutturulamayacağı, en az yüzde 50 civarında aşıla
cağı şimdiden bellidir. 

Açıkçası, DYP-SHP Hükümeti tarafından Meclise getirilen ve burada onayı alınan rakamlar 
hiçbir zaman gerçeği yansıtmamakta, Meclisle Hükümet arasındaki güven bunalımı devam et
mektedir. 

Gerek verilen ilanlarda gerekse İktidar kanadına mensup arkadaşlarımızın yapmış olduğu 
konuşmalarda "bu gelirlerin borçlara ve faizlere gidişinin sorumluluğu bizde değildir, bunun 
asıl yükü, sorumluluğu, vebali, sekiz yıllık Anavatan Partisi İktidarlarına aittir" diyorlar. Bu
nu gerçekçi olarak tespit etmek lazım. Muhakkak ki, sekiz yıllık Anavatan Partisi İktidarı dö
neminde, gerçekten, gerek iç borçlar gerekse dış borçlar önemli ölçüde artmıştır, daha önceki 
yıllarla kıyaslanmayacak derecede katlanmıştır, devraldıkları dış borç en azından üçe 
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katlanmıştır; ancak iki yıllık mevcut Koalisyon Hükümeti döneminde de, gerek iç borçlarda 
gerekse dış borçlarda, korkunç miktarlarda artış vardır; hatta, önceki dönemlerden daha bü
yük oranda artışlar vardır. 

Hükümet ilk kurulduğu zaman/ kendi Programına koyduğu borç miktarı olarak "devral
dığımız dış borç, 48 milyar dolar" diyordu; fakat, bugün, dış borçların miktarı 60 milyar dola
rı aşmıştır, 65 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor; çünkü, son verilen resmî rakam
lar, haziran ayına aittir. 

iç borçlar ise, yine bu Hükümet kurulurken -kendilerinin ifadeleriyle- 88 trilyon lira oldu
ğu halde, bugün iç borçları 300 trilyonun üzerine çıkarmışlardır. 

Şimdi, 88 trilyon lira olarak aldığınız iç borçlan 300 trilyonun üzerine çıkaracaksınız; ra
kamı üçe, dörde katlayacaksınız; sonra da verdiğiniz bu ilanlarla, "biz, bizden önceki Hükü
metin Türkiye'yi ne hale getirdiğini kastediyoruz" diyeceksiniz... Bu, tutarlı bir. durum değil
dir arkadaşlar. 

Borçların millî gelire oranına baktığımızda da, yine aynı artışı görmek mümkündür. 
Bunun neticesinde ortaya çıkan tablo bellidir: 1994 bütçesinde 217,5 trilyon liralık bir faiz 

ödemesi vardır. Bütçenin sadece faiz ödemeleri 217,5 trilyon liradır. 
Bu bütçede vergi gelirleri ne kadar?.. Vergi gelirlerinin toplam tutarı 473 trilyon liradır. 

Dolayısıyla, 473 trilyon liralık vergi gelirlerinin yüzde 46'sı, yalnızca faiz ödemelerine ayrılmış 
vaziyettedir. Geri kalan kısmı da borçların anaparalarına gittiğine göre, gerçekten, bu verilen 
ilan, şu anki mevcut durumu ifade ediyor: Vergilerimiz borca ve faize gidiyor... 

Şimdi, bu halktan, bu insanlardan toplanan vergilerin borca ve faize gittiğini ilan ettikten 
sonra, kamuoyunda, mükellefler nezdinde, bir vergi gayreti kalır mı? Bir vergi ödeme şevki, 
vecdi kalır mı? 

Vergisini ödeyen her dürüst mükellef, "benim ödediğim vergiler çarçur ediliyor, yanlış yer
lerde harcanıyor, kaynak dağılımı bozuktur" diye düşündüğü takdirde, bu ülkede yaşayan in
sanların, mükelleflerin, vergilerini verirken, hangi psikolojik durum içerisinde kalacaklarını, 
artık takdir etmek gerekir. 

Borçların artışı, faiz ödemelerinin artışı, sürekli olarak, normal finansman imkânlarını, 
kamu gelirlerinin miktar ve bileşim itibariyle ayarlanmasını zorluklarla karşı karşıya bırak
maktadır. 

Borçların, özellikle dış borçların artışında, dış ticaret açıklarının da payı büyüktür. Dış 
ticarette açıklar sürekli artarken, borçlanma ihtiyacı da kendiliğinden yükselmektedir. 

Sayın Başbakan ekonomi profesörüdür; ancak, ekonomi profesörü olan bir Sayın Başba
kanın döneminde, dış ticaret açıklarının sürekli olarak arttığını görüyoruz. İlanlarla, borçların 
ve faiz ödemelerinin artışının ülke ekonomisini nasıl korkunç bir duruma getirdiğini ifade eden, 
durumun vahametinde ve bilincinde olan Sayın Başbakanın, ilk Başbakanlığa geçtiği haziran 
ayından itibaren, ihracat, geçen yıla göre düşmüştür. Daha önce, sürekli olarak, çok az bir 
miktarda da olsa, ihracat rakamlarını, bir önceki yıla göre biraz artış göstermesine rağmen, 
Sayın Tansu Çiİler'in Başbakan olduğu aydan itibaren, ihracat miktarı geçen yıla göre sürekli 
azalmakta, ithalat miktarı da artmaktadır. Haziran 1993'te ihracat yüzde 11,7 azalmıştır, Tem
muz 1993'te yüzde 2,8 azalmıştır, Ağustos ayında yüzde 7 azalmıştır, 1993 yılı Eylül ayında 
yüzde 1,5 azalmıştır, ekim ayında da azalmıştır, ithalat artışı devam ettiğinden, 1993 yılının 
10 aylık dönemi içerisinde, dış ticaret açıkları 12 milyar dolara çıkmıştır. Tabiî, bu, sürekli ola
rak, Hükümetin, devletin dış borç ihtiyaçlarını da artırma eğilimini ortaya çıkarmıştır. 
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Enflasyonu düşüreceğini ifade eden İktidar, enflasyon oranlarını da sürekli olarak artır
maktadır. Tabiî, 500 günde enflasyonu yüzde 10'a indirmeyle ilgili vaatler, seçim öncesi gazete 
sayfalarında yer almıştı; ancak, bu ilanlarla, 500 günde enflasyonu yüzde 10'un altına çekme 
düşüncelerinin bir tarafa bırakıldığı; fakat sürekli olarak enflasyonun artmaya başladığı gö
rülmektedir. 

Bu hükümet, 1991 yılı kasım ayında kurulmuştur. Kasım ayı itibariyle yıllık enflasyon mik
tarlarına bakıyoruz; kasımdan kasıma, 1991 yılında Hükümetin devraldığı enflasyon miktarı, 
tüketici fiyatlarına göre, yüzde 66'dır. Kasımdan kasıma, 1992 yılında enflasyon yüzde 2 art
mış, yüzde 68,6 olmuştun Kasımdan kasıma, 1993 yılında da enflasyon 1 puan daha artmış, 
yüzde 69.6 olmuştur. Enflasyonu düşürme iddiasındaki iktidar, sürekli olarak, yavaş yavaş enf
lasyonu yukarılara doğru çıkarmakta ve kendi ilanlarında da görüldüğü gibi, 2001 yılında yüz
de 500'e çıkaracakları anlaşılmaktadır. 

Aslında bu konuda da, verilen hedeflerle, ortaya çıkan rakamlar arasında tutarsızlıklar 
vardır. Meclis ve Hükümet arasındaki güven bunalımı, enflasyon rakamlarında da kendini gös
teriyor. 1993 yılında enflasyon hedefi yüzde 47 idi; bu yüzde 47 hedefi tutturulamamıştır; be
lirttiğimiz gibi, yüzde 70'ler düzeyinde seyrediyor. 1992 yılı hedefini yüzde 42 olarak belirle
mişlerdi; o da yüzde 70'ler civarında gerçekleşmiştir. Yani, verilen hedefler, hiçbir zaman ger
çekleşen rakamlar değildir. 

Bu yıl, bütçe getirilirken verilen rakamda da bir hile yapılmıştır. Enflasyonun, sürekli tü
ketici fiyatlarına göre belirleneceğini bu kürsüden Başbakan da ifade etmiştir; ama getirilen 
bütçede toptan eşya fiyatlarına göre bir enflasyon hedefi verilmiştir. Bu da yanıltıcı bir olaydır. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — "Hile" demeyin; çok ağır kaçıyor... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Hayır efendim, burada, Sayın Başbakan ilk Hükü

met Programını açıklarken, muhalefete hitaben "burada anlaşalım, toptan eşya fiyatlarını kul
lanmayın, enflasyon konusunda tüketici fiyatlarını kullanalım" dedi; ama şimdi, aynı Koalis
yon, 1994 yılı bütçesinde, sırf yanıltmak için... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — "Yanıltmak" kabul; ama, hile değil... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Yanıltmak için... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Teşekkür ederim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — ... Getirdi, toptan eşya fiyatlarıyla enflasyon hede

fi belirledi. 
Şimdi, ekonomi profesörü olan bir Sayın Başbakanın başında bulunduğu Hükümetin, Türk 

parasının değerini de ne derecede bozduğu, âdeta, iç piyasadan, bu paranın tedavülden çekile
bileceği bir noktaya doğru gelişmelerin ortaya çıktığı görülmektedir. Halbuki, bir ülkenin pa
rası, o ülkenin bağımsızlığının ifadesidir. Tarih kitaplarında görüyoruz; bir şehzade, padişahlı
ğını ilan ettiği zaman ilk yaptığı iş adına hutbe okutup ve arkasından para bastırmaktır; an
cak, Türk parasının iç piyasalarda da tedavülden kalkma eğilimine doğru girdiği, rakamlardan 
anlaşılıyor. Elimde, 1980 yılından beri, hükümetlerin, günlük devalüasyon miktarları var. Gör
düğümüz nokta şu: Günlük devalüasyon miktarı sürekli artıyor. Demirel-lnönü Hükümetinde 
günlük devalüasyon 8 lira civarında. Çiller-Inönü Hükümetinde 16 lira civarında artıyor, Çiller-
Karayalçın Hükümetinde de günlük devalüasyon miktarı 50 lirayı buluyor. Yani, katlanarak 
gidiyor. Bu rakamlar gerçekten korkutucudur ve Türk parasından kaçış hızla devam ediyor. 
Bunun sonucunda ise, bankalardaki mevduat miktarına baktığımızda, şunu görüyoruz: Türk 
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parası üzerinden mevduat oranları, miktarları sürekli azalmaktadır, toplam mevduatın yan
dan fazlası şimdiden dövize dönmüş vaziyettedir. 

Gelir bütçesi üzerinde konuştuğumuza göre; asıl, bu yapı, Türkiye'de, Meclise takdim edilen 
mevcut bütçelerdeki gelir sağlama ihtiyacını zorda bırakmaktadır. Bu kürsüye çıkan her arka
daşımız sağlam finansman kaynağından bahsediyor, İşte, sürekli devlet borçlarının artışı, büt
çede faiz ödemelerinin artışı karşısında, ekonomideki dengelerin bozuluşu, tahrip oluşu karşı
sında, sağlam gelir kaynağı bulmakta, hükümetler zorlanıyor; iki yıllık DYP-SHP Hükümeti 
de zorlanıyor. Dolayısıyla, bütçe gelirlerinin miktar ayarlamasında sıkıntılar ortaya çıkıyor, bi
leşimini ayarlamada zorluklar ortaya çıkıyor. 

Neticede, daha önceki sekiz yıllık iktidar döneminde de başlayan bir çarkın hızla dönme
siyle birlikte, "şu son iki yılda gördüğümüz finans mekanizması nedir?.." dediğimizde, ortaya 
korkunç bir sahne ve tablo çıkıyor. 

Arkadaşlar, bu mevcut iktidarların finans mekanizmaları, bir üçlü soyguna, vurguna dö
nüşmüş vaziyettedir. Bu üçlü soygun mekanizmasının birinci boyutu, nesli hazırın soyülması-
dır. Yani, mevcut, yaşayan nesle ait kaynakların toplanarak devlet çarla içerisine sokulmaya 
çalışılmasıdır, öylesine bir soygun ki, bu nesli hazırın soyulması mekanizmasının birinci aya
ğı, enflasyondan kaynaklanıyor. 

"Enflasyon" dediğimiz şey, düşük gelir gruplarının, sabit gelir gruplarının soyulması so
nucunda kamu kesimine bir kaynak aktarımı anlamına gelir. Türkiye'de olaylar ortada; yüzde 
70'lik enflasyon var. Bu yüzde 70'lik enflasyonun maliyetini kim çekiyor, kim üstleniyor? Sa
bit gelirliler, düşük gelirliler üstleniyor ve bu enflasyonla orantılı olarak devletin basmış oldu
ğu paralar da, kamu kesimine bir gelir sağlıyor. 

Nesli hazırın soyulmasında ikinci bir mekanizma var; o da, mevcut vergi sistemidir. Defa
larca ifade ettik, bu vergi sisteminin ortaya çıkardığı mekanizmada, vergiler, düşük gelir grup
larına yönelmiştir ve yüksek gelir gruplarının ödediği vergilerin vergi gelirleri içerisindeki payı 
düşüktür. "Harcamalardan alınan vergiler" demek, Türkiye'de, düşük gelir gruplarının öde
diği vergiler demektir, yığınların, kitlelerin ödediği vergiler demektir, ekmek alırken, tuz alır-. 
ken, zeytin alırken, peynir alırken ödediği vergiler demektir. 

Harcama vergilerinin bütçe gelirleri içerisindeki payı da, gittikçe artmaktadır. Vaktiyle, 
harcama vergilerinin bütçe gelirleri içerisindeki oranı yüzde 30'lar civarında olduğu halde -son 
iki yıl da dahil olmak üzere- sürekli artıyor. 1993 yılı içerisinde, vergi gelirleri içerisinde harca
malardan alınan vergilerin payı yüzde 51'e çıkmıştı; 1994 bütçesinde bu pay yüzde 54'ü aşmış
tır. Sürekli düşük gelir gruplarına yönelen bir baskı var. 

Getirilen vergi paketinde de, arkadaşlarımız, yüksek gelir gruplarına yönelme amacı ol
duğunu ifade etmelerine rağmen, böyle bir amaç göremiyoruz. Daha dün görüşülen maddede 
kimlerin vergilendirildiğini gördük. "Vergi tabanını genişleteceğim" diyordu Hükümet, ger
çekten vergi tabanını genişlettiği anlaşılıyor. Dün geçen maddede, bir işyeri açmaksızın, gezici 
olarak, simitçilik yapanlar, bohçacılık yapanlar, kalaycılık yapanlar, odun kesicileri vesaire, vergi 
kapsamına alınıyor. Gerçekten, vergi tabanının genişlemekte olduğu da anlaşılıyor. 

Şimdi, harcama vergileri dışında, bütçe gelirleri arasında ikinci önemli bir kalem de Gelir 
Vergisidir. Bu Gelir Vergisinin de yüzde 60'ının ücretlilerden alındığı biliniyor. Dolayısıyla, vergi 
gelirlerinin aşağı yukarı yüzde 85 civarındaki bir bölümü, Türkiye'de, düşük gelir gruplarına 
yönelmiştir. 
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Şimdî  bir taraftan enflasyon, bir taraftan, bu haliyle, adaletsiz vergi sistemi sonucunda 
ortaya ne çıkıyor; devletin finans mekanizmasında nesli hazırın soyulması... Birinci madde bu. 

Bu çarkın işleyişinde ikinci bir madde var. O ikinci madde de, geçmiş nesillerin yıllar sü
ren birikimlerinin yağmalanmasıdır. Yani, zengin babanın mirasyedi evladının haline benziyor. 
Yıllar süren birikimler, devletin sabit değerleri, KİT'ler, mevcut iktidarlar tarafından özelleşti
rilmeye çalışılıyor. 

Biz, ilke olarak, prensip olarak özelleştirmeye karşı değiliz; ama, özelleştirmeden sağla
nan gelirin yatırıma dönüşmesi lazım; fakat, mevcut uygulama, devletin sabit değerlerinin sa
tılması, eski nesillerin birikimlerinin satılması ve bütçe açıklarının karşılanması şeklindedir. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Ne fark eder? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Dolayısıyla, eski nesillerin kaynaklarının yağma

landığı bir mirasyedi çarkı da, şu anki devletin finans mekanizmasının ikinci temel özelliğini 
oluşturuyor. Bu, âdeta, bir kumarbazın haline benziyor. Şimdi, cebindeki bütün parayı, biri
kimlerini kumara veren, borçlanan, borçlanmanın da sınırına gelen bir kumarbazın yaptığı ne
dir?.. Hemen, doğru gider, evindeki sabit değerleri, buzdolabını, çamaşır makinesini, mobil
yaları satar, yine getirir, kumara yatırır. Böylesine bîr mirasyedi anlayışı içerisinde, geçmiş nes
le ait birikimlerin yağmalanması, talan edilmesi de, şu anki finans mekanizmasının ikinci aya
ğıdır. Gelir bütçesi üzerinde konuşuyoruz. 

Bir üçüncü yağma daha var. Bu sistemin ortaya çıkardığı üçüncü yağma ise, daha doğma
mış çocukların, gelecek nesillerin kullanacağı kaynakların yağmalanmasıdır. Nasıl korkunç bir 
çark olduğu ortada, tki yıllık İktidarın uyguladığı, ortaya koyduğu çark, bu çark. Nasıl oluyor 
da, daha doğmamış çocukların, gelecek nesillerin kullanacağı kaynaklar yağmalanıyor?.. Bu 
da dış ve iç borçlarla ortaya çıkıyor. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Yani, hem mevcut hem gelecek... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Mevcudu, geçmişi ve geleceği yağmalıyorsunuz. Yağ

malanacak başka bir nesil olsa, bir kuşak olsa, onu da yağmalayacaksınız. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Yani, bütün bunlar, taraftar olduğunuz özelleştirme 

yoluyla oluyor, öyle mi?!. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Ben size çarkları anlatıyorum. 
Şimdi, nasıl oluyor da, gelecek kuşaklara, çocuklarımıza, torunlarımıza ait kaynaklar yağ

malanıyor?.. Borçlanma vasıtasıyla. İşte, iç borçlar 300 trilyon, dış borçlar 65 milyar dolar... 
Bunun tamamını Türk parasına çevirir ve kişi başına dağıtırsanız, Türkiye'de her doğan ço
cuk, şu anki devlet borçlarından dolayı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Sayın Başkan, diğer hatiplere gösterdiğiniz müsa

mahayı bana da göstereceğinizi umuyorum... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Her yeni doğan çocuk, devletin şu anki borçlan

malarından dolayı 20 milyon lira borçla doğuyor. Şimdi yapılan iç borçların, bu hükümetlerin 
yaptığı dış borçların anaparalarını ve faizlerini ödeyecek olanlar, çocuklarımız, torunlarımız, 
onların çocukları ve torunlarıdır. Gelecek nesillere ait kaynakların da yağmalandığı bir ortam 
var ortada. 

— 411 — 



T.B.M.M. B : 53 23 . 12 . 1993 0 : 1 

Bir vergi paketi getirilir Meclise, bu vergi paketiyle ilgili olarak televizyonda açıkoturum 
düzenlenir, kamuoyu bilgilendirilmek istenir; maalesef, İktidarın iki kanadına ait birer temsil
ci -dün akşam gördük açıkoturumda- televizyonda otururlar, bunların fikirlerini onaylayacak 
3 tane de öğretim üyesi bulunur; beşi monolog yapar. 

Arkadaşlar, eğer kamuoyu bilgilendirilecekse, kamuoyu doğru olarak bilgilendirilecekse, 
bundan vazgeçilmesi lazım. Üç tane, grubu bulunan muhalefet partisi var. Grubu bulunan mu
halefet partilerinin temsilcileriyle İktidar partilerinin temsilcileri karşı karşıya oturtturulur, ondan 
sonra vatandaşın karşısına geçirttirilir ve tartıştırılır. 

tHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Geçen pazar o da yapıldı Sayın Şener. 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) — Maalesef, dün akşamki programı gördünüz, o kaç 

dakika, bu kaç dakika? 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Bir saat. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Bu da üç saat; monolog üç saat sürüyor. 
Şimdi, böylesine, nesl-i hazırın, geçmiş nesillerin ve gelecek nesillerin yağmalanmasına da

yanan bir düzen var. Bu bozuk düzenin ve bu bozuk düzeni sürdüren iktidarların tasfiyeye uğ
rayacağı günlerin uzakta olmadığı inancı içerisinde, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Ekrem Pakdemirli'de. 
Buyurunuz. 

ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 1994 yılının gelir bütçesiyle ilgili, Anavatan Partisinin görüşlerini sizlere sunmak 
için kürsüye çıktım. Sözlerime başlarken, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, gelir bütçesi, esasta, gider bütçesini dengelemesi, bir 
başka deyimle, onu karşılaması gereken bir bütçe. Uzun yıllardır bu prensibe uyarak bütçe ya
pamıyoruz; yani, bütçemiz, gelir bütçesi açık verdiriyor; yani, gelir bütçesi, gideri karşılaya
mayacak bir büyüklükte olduğu için açık veriyor. Bu açıkların, elbette ki, tolere edilebilen, 
yani kaldınlabilen, müsamaha edilebilen sınırları var. Bu sınırlar, çeşitli iktisadî kuruluşlarca 
ifade edilmiş; hatta, biz de kürsülerden, buradan, birçok defa, bu oranları açıklamış bulunu
yoruz. Mesela diyoruz ki, işte, bütçe açığı, belediyelerin verdiği açık, fonların verdiği açık, KİT'
lerin verdiği açıkların toplamı gayri safi millî hâsılanın yüzde 2,5-3'ünü geçmemeli, bu sınırlar 
içinde kalınmalıdır diyoruz. Bu oranlarda aslında iktisatçılar hemfikir olmuşlar ve AT'nin ve 
diğer ekonomik iktisadî kuruluşların da bünyelerine sindirilmiş bu oranlar; ama, biz, maale
sef, uzun yıllardır bu açık düzeylerinde bulunamıyoruz. 

Gelir bütçesi, aslında, harcama kadar da önemli. Çünkü, harcamayı kontrol edemiyorsa
nız, geliri belirli ölçülerde tutuyorsanız açık gittikçe büyüyor, geçen sene ve bu sene olduğu gibi. 

Gelir bütçesi, aynı zamanda, genel ekonomik durumla da sıkıca bağlı. Eğer genel ekono
mik durum kötüye gidiyorsa, gelir bütçesinin de gider bütçesini yakalayacak oranda büyümesi 
mümkün değil. Çünkü, gelir bütçesi, aslında, bir tahminler manzumesi. Halbuki, gider bütçe
si, bir harcama yetkisi olduğu için, kurumlara verilen bu harcama yetkisi yerine getiriliyor ve 
harcamanın, bütçede öngörülen oranlarda veya miktarlarda olmasına çalışılıyor. Genelde de 
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kurumlar, kendilerine ayrılan bu bütçeleri de harcıyorlar. Harcamayı durdurmak için çeşitli 
tedbirler alınmasına rağmen, bu harcamayı önlemek kolay olmuyor. 

Gelir bütçesi, gider bütçesi gibi kati de olamıyor. Gider bütçesinde "ödeneği aşmayın" 
diye talimat verdiğinizde, çok ender şartlarda aşılıyor; aşılırken de Maliye Bakanlığının ve di
ğer çeşitli kurumların ve birimlerin rızası da alınıyor; ama, gelir bütçesi, tamamen bir kabuller 
manzumesinin sonucunda ortaya çıkıyor. Bu kabuller manzumesinde ana faktörler olarak enf
lasyon, onunla bağlı olan deflatör, gayri safi millî hâsılanın büyümesi, ödemeler dengesi, dış 
ticaret, ithalat, ihracat ve kabul ettiğiniz ortalama kurlarla sıkıca bağlı bu gelir bütçesi. Bura
da yaptığınız hatalar, sonuçta, gelir bütçesinin büyümesine de büyük etkide bulunuyor. 

Bu makro büyüklükler ile bütçe gelirleri tespit edildiğinde, eğer enflasyonda, deflatörde 
hata yaptıysanız -tabiî, hedefi, bütçede küçük gösteriyoruz; yani, enflasyon.düşecek diyoruz; 
işte, siyasî mesajı da veriyoruz- enflasyon düşecek deyip, daha sonra enflasyon artırıyorsa, me
sela gelir bütçesindeki vergi gelirleri kalemlerinde hedef tutturulamıyor veya önceden görülen 
reel büyüme tutturulamıyor. Reel büyüme ne? Bilfarz, vergi gelirlerinde mesela yüzde 77 arta
cak diye bir artış öngörüyorsunuz; ama, enflasyon da yüzde 55 olacak diyorsunuz. îşte, bura
da vergi gelirlerinde reel büyüme yüzde 20; ama, enflasyon yüzde 55 değil de yüzde 65 olduğu 
zaman, o reel büyümeyi göremiyorsunuz. Belki yüzde 77 büyümeyi yakalıyorsunuz; ama o ya
kalama, aslında, reel anlamda başarılı bir dönemi göstermiyor; çünkü, enflasyon yüzde 55 ol
saydı, yüzde 77 büyümeyi yakaladığınız zaman bir başarı olacaktı; fakat, bunu yapamıyoruz. 
Neden yapamıyoruz? Çünkü, enflasyonu iki sebepten dolayı aşağı tutmaya çalışıyoruz. Birin
cisi, yanlış bir siyasî mesaj verilmesin... Bu, her zaman olmuştur; yani, yalnız bu Hükümet 
zamanında oluyor demek de istemiyorum; enflasyonu, yıllarca, düşük göstermeye çalışıyoruz; 
çünkü, toplum yanlış bir mesaj alır diyoruz. İkincisi, enflasyonun hedefini küçük belirledim, 
bunu da tutturacağım, görün bakın, nasıl icraat yapacağım diye burada kürsüden rahat ko
nuşma fırsatı kazanmak için gösteriyoruz. Ama, bunlar, sonuçta işte, 1972'den beri hep ters 
tepiyor, 1972'den beri enflasyonumuz, iki rakamlı enflasyon ve 1978'den sonra da hakikaten 
bu bünyenin kaldıracağı oranlarda olmayan bir orana ulaştı. 

Belirlediğimiz büyüme rakamlarında da yanılma paylarımız var. Biliyorsunuz, büyümeyi, 
önce beş yıllık kalkınma planlarıyla hedefliyoruz, hedefler manzumesi koyuyoruz, daha sonra 
da yıllık programlarla ve bütçeyle, o hedefleri yakalamaya çalışıyoruz. Genelde, diyelim ki, 1993 
yılı için veya 1994 yılı için, beş yıllık plan, yüzde 5,5'Iuk kalkınma hızı göstermişse, bunu, Hü
kümetler, bu sene kalkınma hızı yüzde 5,5 olmaz, yüzde 3 olması lazım, daha gerçekçi olalım 
diyemiyor, çünkü, plan, emredici. Plandaki hedefleri yakalama, sizin de göreviniz. Dünya kon
jonktürü farklı gelişmiş; ama, bizim planda böyle hedeflenmiş diyoruz, bir yerden de oraya 
bağlı kalıyoruz. 

Gayri safi millî hâsıla da hatalı bir hedef konulduğu zaman ne oluyor? önce, gelirden 
alınan vergilerde çok büyük bir değişiklik olmuyor gayri safi millî hâsılanın farklı sonuçlan
masıyla; ama, harcamadan alınan vergilerde büyük bir etki oluyor, belki servetten alınan ver
gilerde bir miktar etki oluyor, sonuçta gayri safi millî hâsıla hedefi yanlış veya gerçekleşmiyor 
durumuna girdiğinde, vergi gelirlerimiz ve diğer gelirlerimiz bundan etkileniyor; dolayısıyla, 
gelir bütçesi küçülüyor veya gelir bütçesi reel anlamda o kadar büyüyemiyor. 

ödemeler dengesi de bütçemize önemli etkide bulunuyor, ödemeler dengesindeki olum
suzluklar, ister istemez, dışarıdan yeni borçların, içeriden yeni borçların tedarikiyle gerçekleşi
yor. O borçlar kısa vadeli olduğu zaman da, tekrar onun faizi ve böylelikle bir fasit daireye 
girmiş oluyoruz. 
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Bütçenin bu kabullerini, her zaman, her yıl, biz, dosdoğru tespit edebildik mi? Maalesef, 
bir benim, Maliye Bakanlığı bütçesini burada sunarken söylemediğim cümle var; ama, bütün 
Maliye Bakanlarına şunu söyletirler: "Şu bütçe çok samimî olarak karşınıza getirilmiştir, çok 
gerçekçidir." Ben buna katılmıyorum; her defasında, her yıl -benim getirdiğim bütçede de- ba
zı büyüklükler çeşitli sebeplerle küçük gösterilme durumunda kalınmıştır. Daha önce de söyle
dim; işte, siyasî mesaj yanlış anlaşılabilir, buradaki müzakereler farklı olabilir; ama, ben bura
da bütçeyi verirken "ben size samimî olarak bir bütçe getirdim" diyemedim, demedim. Çün
kü, biliyorum ki, bazı hedefleri yakalayamayacağız. Burada bazı hedefler yakalanmıyor; yaka
lanmayınca da, bütçemizin açığı fevkalade astronomik oluyor. İşte, bu yılki bütçe açığımız eğer 
192 trilyon lirada kalsa -ki, mümkün değil- mesele yok. Her zaman bu, küçük gösteriliyor, 
bu bütçede de küçük gösteriliyor. Küçüklük iki yerden geliyor: Birincisi, bütçe giderlerini kü
çük gösteriyoruz, gelirleri, olandan daha fazla gösteriyoruz. Dolayısıyla, bütçe açığı, sanki 192 
trilyon lira olacakmış gibi görünüyor, halbuki 192 trilyon olmayacak. 

Böyle olmayınca, 1994 yılında, aşağı-yukarı her 100 liranın 35 lirası açıktan karşılanacak 
bir duruma gireceğiz. Tabiî, "efendim, biz bunu yapmayacağız; 192 trilyonda kalacağız" de
nir; yani, arkadaşlar gelirler, bunu söylerler, geçen yıllarda da öyle demişler. Biz muhalefet olarak, 
"bu bütçe açığı küçüktür, bunda kalamazsınız" demişiz, onlar "yok canım, oniki ay sonra 
görüşeceğiz burada" demiştir. Bilhassa, Maliye eski Bakanımız Sümer Oral hep böyle demiş
tir; "Pakdemirli, merak etmeyin, oniki ay sonra burada görüşeceğiz" demiştir. Görüşüyoruz 
da, işte, hep o bütçe açıkları böyle başını alıp gidiyor. 

1994 yılı bütçesinde giderlerin büyümesindeki oranın yüzde 106 olduğunu söylüyoruz. Bu, 
belki yüzde 108 olur, belki yüzde 110 olabilir; ama, yüzde 106 olarak aldığımızda, bunu karşı
layacak bütçe gelirlerinin böyle artmadığını görüyoruz. Bütçe gelirlerinin tümünün artışı yüz
de 82,3. Demek ki, izafî olarak, gelirler, bütçe kadar büyümediğine göre, gider bütçesi kadar 
büyüyemediğine göre, açıklar başını alıp gidecek. Bu, başını alıp gitmesi, sağlıklı bir noktaya 
doğru mu? Hayır, tam tersine, fevkalade sağlıksız bir noktaya doğru bir gelişmesi var. Bundan 
hakikaten tedirgin oluyoruz. Denilebilir ki, "efendim, sizin bütçeleriniz de açık verdi. Doğru
dur; tabiî, bizim bütçelerimizde açık verdi; açık oranları da meydanda; zaten raporlarda da var. 

Ben, 1994 yılı bütçe gerekçesinden birkaç tabloya atıfta bulunmak istiyorum: 
1994 yılı bütçe gerekçesinin 41 inci sayfasında "Tablo 8" başlıklı bir tablomuz var; bu,. 

1988*den 1993 yılına kadar idarî-fonksiyonel ayırıma göre başlangıç, yıl sonu ödenekleri ve 
harcamalarını gösteren bir tablo. Bu tablo incelendiğini zaman, Anavatan Partisi döneminde
ki açıkların 4 ana kalemi var: Bir tanesi, su işlerine yapılan yatırımlar; su işlerine yaptığımız 
harcamalardan gelmiş; ikincisi, karayollarına yaptığımız harcamalardan gelmiş; üçüncüsü eği
tim; dördüncü sağlık. Nasıl olmuş? Bakın; mesela "Su işlerine 1989 yılında 1.8 trilyon harca
ma yapacağım" demişim, başlangıç ödeneğim böyle. Yıl sonu ödeneğim 2,775 trilyon; ama, 
gerçek harcama 2,5 trilyon. Ne kadar fazla harcamışım? Aşağı yukarı yüzde 48Mik fazla bir 
harcama yapmışım. Nereye? Su işleri harcamalarına. Gelmiş vatandaşımız, "bizim suyumuz 
yok, köyün suyu akmıyor, istanbul şehri susuz kaldı" demiş ve biz, iktidar olarak, su işleri 
harcamalarını bütçede öngördüğümüz gibi tutamamışız. Bütçede öngördüğüm 1.8 trilyon, yap
tığım harcama yüzde 48 fazla. 

Mesela, Karayollarına bakıyoruz- 1988'den 1993'e kadar var- karayollarında da çeşitli se
beplerden, her yıl, öngördüğümüzden fazla harcamışız. Denilebilir ki, efendim, siyasî prim yap
mak için yaptınız veya kendinizi tatmin etmek için yaptınız; hayır, öyle değil. Vatandaş gelmiş, 
istemiş ve bir baskı unsuru oluşmuş, bütçede öngörülen rakam içinde kalamamışım. Mesela, 
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bütün yılları okuyup vaktinizi almak istemem ama, yine 1989 yılını söyleyeyim: Bütçeden 922 
milyar harcayacağız demişiz; öyle değil, 1.1 trilyon lira harcamışız; yani, gene orada da yüzde 
30 bütçeyi aşmışız, bütçede öngördüğümüz kadar kalamamışım. 

Eğitimde de öyle. Mesela eğitimde, 1989 yılı için "4 trilyon harcayacağım" demişim, bu
raya gelip "bu rakamlarda samimiyiz" falan demişiz; ama, öyle olmamış, 6 trilyon harcamı
şız. Neden acaba? tşte, çocuklar dışarıda" denmiş, "oraya okul" denmiş, "buraya lise" den
miş, "oraya yeni üniversite kuracağız, onun için yatırım" denmiş ve buradaki eğitime 4 trilyon 
yerine 6 trilyon harcamışız. Böyle olunca hedefi yüzde 50 aşarsanız, tabiî, sonunda bütçeniz 
de açık verir. 

Yine, 1989 yılında sağlık için 906 milyar lira harcayacağız demişiz, buraya gelip böyle yet
ki almışız; ama, sonuçta 1 trilyon 482 milyar harcamışız. Tabiî, bu harcamalarımızla, açıkları
mız büyümüş; ama, bu açıklarımız ne olmuş? Bütçede öngörülen açığı geçmiş; geçmiş de, gayri 
safi millî hâsıla içinde bu kadar kötü olmamış. 

Bir de şunu söyleyeyim: Bu açıklar, son Hükümetin iki yılının açıkları gibi de değil. Birisi, 
ammeye dönük, tşte, "su, karayolu, ettiğim ve sağlık harcamaları düşündüğüm kadar olma
mış, daha fazla verdim demiş." Halbuki, şimdi tam tersine oluyor. Suda, karayollarında, eği
timde ve sağlıkta geriye gidiyor bütçe harcaması. Yani, alınan yetki kadar da harcanmıyor, ge
riye gidiliyor; ama, bütçe açığı da fevkalade büyüyüp artıyor. Neden?.. Bir tek önemli sebebi 
-tabiî, diğer küçük sebepleri de var- var: Kısa dönem borç faizleri. 

Şimdiki Sayın Başbakan, o zaman Devlet Bakanıydı; buraya geldi, güzel güzel anlattı, "Sizin 
zamanınızda kısa dönem borç faizleri oldu, biz şimdi onları uzun vadeye atacağız, faizleri de 
düşüreceğiz, borca bu kadar faiz de ödemeyeceğiz" dedi; ama, öyle olmadı. Bizim, bıraktığı
mız zaman, borçlarımız, hep kısa vadeliydi; doğru; altı aylık, dokuz aylık, bir yıllıktı ve zama
nı geldiğinde ödendi. Eğer bu türlü borçlardan müştekiysek, tabiatıyla, bunları uzun vadeye, 
orta vadeye atmamız lazımdı, o politika bunu gerektirir; ama, yapılamayacağını söylemiştik. 
Dedik ki, "efendim, şimdi buradan söylüyorsunuz; bu işler böyle kolay değil; İktidardasınız, 
bir sene sonra görüşürüz." Hakikaten, bir sene sonra görüştüğümüzde, borç faizlerinin çılgın
ca yol aldığını ve ana giderin de bu olduğunu gördük. Dolayısıyla, karayollarına da, su işlerine 
de, eğitime de, sağlığa da ayrılan paralar, izafi olarak küçüldü, oransal olarak küçüldü. Mese
la, 1992 yılında, sağlığa, bütçenin yüzde 4'ü harcandı; ama, başlangıç ödeneği 4.7 idi. Yani, 
sağlığa önem vereceğiz diye çıkıp, buraya gelmiş, oy vermişiz, bütçe yürürlüğe girmiş; ama, 
başlangıç ödeneğinin altında kalmış harcama. Eğitim hizmetlerinde de 18.9 diye gelmişiz, 19.7 
gerçekleşmiş; yani, 1992 yılında eğitim hizmetlerinde hedefi tutturmuşuz. 

Burada borç faizlerine olan ödeme fevkalade büyüdüğü için, gelir bütçesi, gider bütçesini 
karşılama durumundan çıkmış ve şimdi her 100 liranın 35 lirası borçla karşılanır duruma girmiş. 

Demin su işlerinden bahsettim; su işlerinde gerileme var; karayollarındaki gelişmeler yine 
öngördüğümüz kadar olmamış; ama, bunların karşısında bir canavar var ki, onu yenemiyo
ruz; o da, kısa döneni borç faizlerinin ödenmesi oluyor. 

Değerli arkadaşlar, bütçemizdeki harcama kalemlerinin olumsuz olarak borçlardan etki
lenmesinin sebebi, yalnız su işleri, millî eğitim veya sağlık harcamaları değil. Mesela, bakın, 
personel harcamaları, 265 trilyon lira olarak teklif ediliyor; önceki yıla göre artış oranı yüzde 
82,8; ama, bütçe yüzde 106 büyüyor. Demek ki, izafî olarak, personelin alacağı gelir payı dü
şüyor. Bu nasıl oluyor? Hem izafî olarak maaşlar istendiği kadar büyümüyor hem de ilave alı
nan personele maaş ödeme zorunluluğundan doğuyor. Aslında, personel kadrolarında bu 

— 415 — 



T.B.M.M. B : 53 23 . 12 .1993 O : 1 

son iki yılda alınan 200 bin ilave kişi olmasa, belki bu oran böyle kalsa, tatminkâr bir artış 
sağlayabilirdi memurumuza; ama, şu anda bu görünüşüyle maalesef bunu sağlayamıyor. 
1993'teki hedef yüzde 36,5'tu, şimdiki hedef yüzde 32,4; yani, gittikçe gelir oranını düşürüyoruz. 

Cumhuriyet döneminde personele verilen en yüksek rakam, bütçenin yüzde 39'u. Ondan 
sonra çeşitli dalgalanmalar göstermiş, bu rakam, bütçenin yüzde 32'sine kadar düşmüş. Şimdi 
de çok düşük bir seviyeye getiriliyor; ama, burada muharrik olan faktör, pjersonel sayısının 
büyümesi, yani kadroların büyümesi, yeni yeni istihdam sahalarının açılması oluyor. 

Burada, yatırım harcamalarında da bir gerileme oluyor. Bu gerileme, yine özet olarak söy
lersek, esasen borç faizlerinden kaynaklanıyor tabiî. Yatırım harcamalarının, mesela 1993 büt
çesindeki hedefi yüzde 11,6, bu sene hedef yüzde 10,5. Yatırım gittikçe küçülüyor. Bu küçül
me, bir yerde, işsizlik oranının artmasını, yeniden, insanlarımızın "iş arıyoruz" diye kapıları
mızı daha çok aşındırma noktasına getiriyor. 

Borç faizlerine baktığınız zaman, 1993'te hedef yüzde 81,2; ama, 1994'teki teklif yüzde 
197. tşte, esas sıkıntı buradan geliyor. Bu nasıl tamir edilecek? Tabiî ki, radikal tedbirler alın
madan bunun tamir edilmesi mümkün değil. Bu, buraya getirip tartışmaya çalıştığımız vergi 
tasarısıyla da olacak iş değil. O tasarı, Hükümetin öngördüğü gibi geçse bile, onu 25 trilyon 
liralık bir faydası olacak. Zaten 192 trilyon lira açık görünüyor -ki, 192 trilyon lira olması müm
kün değil- en azından 250 trilyon liraya çıkacak; ona 25 trilyon liralık bir yama, ona bir iyileş
tirme getirecek; yani, hasta adama bir aspirin gibi bir şey olmuş olacak; ama, uzun vadede 
bir şey yapması mümkün değil. 

Tabiî, "bütçe gelirleri nasıl gelişiyor" dendiğinde, bütçe gelirlerinin artışında da geriye 
doğru bir gidiş görünüyor. Mesela, 1993 yılında konsolide bütçe gelirlerinin artışını yüzde 93 
olarak öngörmüşüz; buraya gelmişiz, "işte, hedefimiz bu" demişiz, "peki" denmiş. Bütçe ge
lir artışını bu sene yüzde 82.3'e çekiyoruz; yani, gelirlerin artışını 11 puan geri düşürüyoruz. 
Denilebilir ki, "işte, bu sene daha gerçekçiyiz." Doğru olabilir, daha gerçekçi olunabilir; ama, 
bütçenin vergi gelirlerinin artışında o kadar rahat değiliz. Vergi gelirlerinin artışını çok yüksek 
göstermişiz. Mesela, vergi gelirindeki 1993 yılı artış hedefi yüzde 72; bu sene yüzde 94.2'ye 
çıkarıyoruz. Esas, zaten, gelir bütçesinin ana kaynağı, vergi gelirleridir. Vergi gelirlerinde böy
le bir yüksek oran öngörmek, kolay kolay izah edilir değildir; çünkü, siz diyeceksiniz ki, enf
lasyon yüzde 50'lerde olacak, önümüzdeki sene yüzde 52 olacak, ama vergi geliri de yüzde 
94.2 olarak artacak. Bu hiçbir zaman olmamış; yani, eskiden de olmamış, şimdi de olması müm
kün değil, gelecek sene de olması mümkün değil. Reel anlamda yüzde 40 artması -vergi geliri 
için- görülmemiş, yani mümkün değil. 

Şimdi, vergi dışı normal gelirler var, orada da büyük bir gerileme var; ama, aslında, o 
vergi dışı normal gelir, çok büyük rakam teşkil etmiyor bütçemizde, "özel gelir ve fonlarda 
yine bir düşüş var. Geçen sene özel gelir ve fonlarda yüzde 192 artış öngörmüşüz, bu sene yüz
de 28.6 olacak. Sebepleri vardır; yani, geriye gitmesi doğaldır; ama, bu kadar geriye gittiğine 
göre, gelir bütçesini, rahatça, işte, ana bütçe harcama kalemlerini karşılayacak biçimde büyü
teceğiz demek mümkün olmuyor. 

Tabiî, bütçe açığı hedefi geçne sene buraya yüzde 53 diye geldi; maalesef asgariden yüzde 
120 olacaktır. Bu kadar büyük bir sapmayı ilk defa görüyoruz. 1992 yılında da saptı, 1991 yı
lında da saptı; fakat, böyle yüzde 150'lere varan bir sapış ilk defa oluyor. Tabiatıyla, siyaset
ten, partilerde lider değişikliği oldu, harcamaları kontrol edemedik veya gelirler şöyle olmadı" 
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denilebilir; ama, bu artışı bir yerde frenlememiz lazımdı ve şunu söyleyeyim: Hiçbir zaman, 
getirdiğimiz vergi kanunlarıyla bu işi çözemeyeceğiz; çünkü, bu getirdiğimiz vergi paketiyle; 
aslında, yakalanmış olan, vergi vermeye mahkûm olan insandan biraz daha fazla alacağız, al
mak isteyeceğiz; bu, çeşitli problemleri de beraberinde getirecek, 

Değerli arkadaşlar, burada, vergi gelirlerinde bu yılkı artışın yüzde 94.2 gibi görünmesini, 
biraz, gerçekçi bulmuyoruz ve bu noktaya getirilmesinin de mümkün olmadığını söylüyorum. 
Sebebi, her ne kadar, kâğıt üzerinde bu rakam tutturulabilir; "işte, bu vergi kanunlarıyla özel 
Tüketim Vergisini (ÖTV) getiriyoruz, işte, Katma Değer Vergisi de (KDV) artırdık, gelecek sene 
oniki ay etkisini gösterecek; yüzde 12'yi 15'e çıkardık, yüzde 6'yı 8'e çıkardık, yüzde 20'yi de 
23'e çıkardık; dolayısıyla, bu vergi gelirlerini yakalarız" denilebilir; ama, o, gerçekleşmesi fev
kalade zor olan bir hedef olacak. Çünkü, KDV'nin bu şekilde artması, dar gelirli insanın, bu
na bir yerde tepki koymasını ortaya çıkaracak ve pazarlık başlayacak; yani, alışverişini yaptığı 
yerde pazarlığını yapacaktır, "fış, fatura istemiyorum, bu KDV'yi ödemeyeyim, onun için, bu 
kadar fiyattan in" diyecektir. Bu konuda gerçekçi olmak laztm. Benim iddiam hep o olmuştur; 
bizim dönemimizde de bir defa artışa karşı çıktım; o zaman yüzde 10'dan yüzde 12'ye çıkarıl
mıştır; bizim dönemimizde de yanlış olmuştur. Aslında, radikal tedbirler alıp, şu anda yüzde 
15 olanı 8'e çekebilmek lazım, tki yıl yüzde 8'de tutabilsek ve eşitlemiş olsak bütün KDV'yi, 
ekonomiyi çok daha süratle ve kolaylıkla kayda alırız. 

Ekonomi kayda girdikten sonra, onu, normal, AT ülkelerinin seviyesine çıkarmak, belli 
bir program içinde olur; yani, her yıl birer ikişer puan artırırsınız, AT'nin seviyesine çıkarırsı
nız; ama, bugün, biri 8, biri 15, öteki 23 oranlarıyla ekonomiyi kayda almak mümkün değildir. 
Şimdi, Sayın Maliye Bakanı da gelir, burada "canım, biz bunu yapacağız" der; der de, olma
yacağını söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu bütçeyle belirli hedefler buraya getirildi ve "biz bunu 
gerçekleştireceğiz" dendi. Geçen sene de böyle söylendi, evvelki sene de böyle söylendi. Bu 
hedefler nelerdi? "Biz, enflasyonu düşüreceğiz" dediler; ama düşmedi. Düşürmeleri de müm
kün değil. Bu bütçede düşürücü bir etkisi olmayacak, bilakis, artıracak ve bu yılki enflasyonu 
gelecek sene arar duruma sokacak. 

Bu durum, dış ticaret açığını da kötü yönde etkiliyor. Gördünüz, dış ticaret açığı, 1980 
yılı hariç, en kötü bir duruma geldi. Nedir o?.. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 50'ye 
geriledi. Bir tek 1980'de böyle bozukluk vardır, ondan sonraki yıllarda hep yüzde 60'lara gel
miştir, yüzde 80'lere gelmiştir, yüzde 70'lerde dolaşmıştır; ama yüzde 50'ye inmemiştir. Bu dış 
ticaret açığını da, maalesef, burada öngörülen biçimde tutmamız mümkün olmayacak. 

ödemeler dengesi açığı fevkalade kötü bir hal almıştır. Bildiğiniz gibi, 1988'den sonra öde
meler dengesi -bir yıl hariç- hep pozitif sonuç verirdi -1991 senesi de pozitif sonuç verdi- ama, 
1992, 1993 kötü ve 1993 yılı, 1992 yılını katlayan bir biçimde kötü bir gelişme gösterdi, tç borç
lar çığ gibi büyüdü, tç borçlar dolara çevrildiğinde, iki yıl içerisinde, 18 milyar dolar borçlan
mışız, 12 milyar dolar da dış borç almışız, bunların toplamı 30 milyar dolar ediyor. 30 milyar 
doları ikiye böldüğümüz zaman her yıl ortalama 15 milyar dolarlık borç artışı var, bu da, bu 
bütçeyle ve bu gayri safi millî hâsılayla taşınabilen bir yük olmuyor. Yani, burada da bir sinyal 
var. Bu sinyal, bize dış malî piyasalarda itibarımızı azaltacak istikamettedir. Buna fevkalade 
dikkat etmemiz lazım. 

Bence, bu vergi paketiyle böyle hiç uğraşmaya gerek yok. Çünkü, vergi tabanını genişlet
miyor, bilakis, vergi tabanını daraltıyor ve yakalanmış olan insanın üzerine gidiliyor. Daha ra
dikal ve bu meseleleri üç dört yılda çözebilecek bir programla gelmemiz lazım. 
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İnşallah bunlar yapılır ve gelecek sene, gelir bütçemiz, gider bütçemizin yüzde 99'larını, 
yüzde 100'Iefini karşılayan bir duruma sokulur ve Türkiye de, bu enflasyon belasından, bu 
gelir dağılımı adaletsizliğinden kurtulmuş olur. 

Ben, sözlerimi burada bitirirken, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
Gelir bütçesi üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına, lehinde, Kayseri Milletvekili Sayın Osman Develioğlu?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALtYE BAKANI İSMET ATTlLA (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz
lerimin başında, hepinizi saygıyla selamlarım. 

1994 yılı bütçesinin finansmanı için, konsolide bütçe gelirlerinin toplam 627 trilyon liraya 
ulaşması beklenmektedir. Bu hedef, uygulanacak ekonomi politikası, öngörülen ekonomik bü
yüme, dışalım büyüklüğü, vergi sistemimizin gelir elastikiyeti ve alınacak tedbirler göz önünde 
bulundurularak tahmin edilmiştir. 

Konsolide bütçe gelir tahminleri içinde vergi gelirleri 473 trilyon lira, vergi dışı normal 
gelirler 57 trilyon 500 milyar lira, özel gelirler ve fonlar 93 trilyon 500 milyar lira, katma bütçe 
gelirleri 303 trilyon lira olarak yer almaktadır. 

Bütçeler, hükümetlerini elinde bulunan en etkin ekonomik ve malî politika araçlarından 
biridir. Bu araç, mevcut şartlar ve imkânlar itibariyle hazırlanır ve gelecekteki şartlar ve im
kânları daha iyi hale getirmek için kullanılır. 

Devlet harcamalarının sağlam kaynaklara dayandırılması gerektiğini, bugün için bilme
yen yoktur. Ekonomik dengelerin ve istikrarın korunması, harcamaların sağlam kaynaklarla, 
diğer bir söyleyişle, vergilerle karşılanmasına bağlıdır. Bu açıdan, devletin gelir ve vergi politi
kaları büyük önem taşır. Vergi politikalarının gerektiği şekilde tespit edilememesi ve uygulana-
maması, malî sistemimizi bozan en önemli unsur olmuştur. 

Bugün karşı karşıya bulunduğumuz en önemli sorun, bir bakıma, ekonomik olmaktan 
çok, malî bir durum taşımaktadır. Ekonomide istikrarın sağlanması, enflasyonla mücadele edi
lebilmesi ve ekonomik dengelerin kurulabilmesi, büyük ölçüde gelir ve vergi politikalarının sağ
lıklı ve güvenilir şekilde oluşturulmasına bağlıdır. 

Bugün, vergi sistemimizde bazı temel değişikliklerin yapılması zorunluluğuyla karşı karşı
ya kalmış bulunuyoruz. Vergi kanunlarında temel bazı değişikliklerin yapılmasını gerektiren 
sebepleri şu ana başlıklar altında kısaca özetlemek mümkündür : 

Bütçe açığı, 
Ücretliler üzerindeki ağır vergi yükü, 
Verginin tabanının daralmış olması, 
Vergi tarifelerinin ihtiyaca cevap vermemesi, 
Vergi sisteminin karmaşıklığı. 
Bu sebeplerin daha da artırılması mümkündür. Nitekim, rakamsal sonuçlar da, vergi ka

nunlarında değişiklik yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; en doğru vergi politikaları bile yeterli etkinlikte uy-

gulanamazsa, herhangi bir olumlu sonuç sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle, vergi idare
sini etkin, verimli ve çağdaş bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımız devam etmektedir. 
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Vergi dairelerini, mükelleflerini tanıyan, izleyebilen etkin bir vergi dairesi haline getirmenin gayreti 
içerisindeyiz. Bunun hukukî tedbirleri alınmış bulunmaktadır. Vergi dairelerinin kendi kendi
ne yeterli yapıya kavuşturulması şarttır; bunu da yapacağız. 

Yeri gelmişken şunu da ifade etmekte fayda görüyorum: Denetime gerçekten önem ver
mekteyiz. 1993 yılının ikinci yarısında vergi denetimleri artırılmıştır. 54 ilde, bugüne kadar ya
pılmamış bir şekilde, merkezî denetim elemanlarının koordinatörlüğünde, yoğun bir şekilde, 
belli sektörler ve konular incelenmiş ve çok müspet sonuçlar alınmıştır. 

Ayrıca, bu yıl ilk defa, saymanlardan alacağı bulunan mükelleflerin bu alacaklarından, 
devlet alacağı, yani vergi borcu mahsup edilmeden ödeme yapılmamıştır. Uygulama halen de
vam etmektedir. Getirdiğimiz bu uygulamayla, ödenmeyen vergiler tahsil edilebilmektedir. Mem
nuniyetle ifade edeyim ki, bu uygulamalar sonucu, bütçede yüzde 72 olarak öngörülen vergi 
gelirleri, yüzde 13'Iük bir artışla yüzde 85 olarak gerçekleştirilmiştir. 

İşte, burada zaman zaman ifade edilen ve tartışılan ülkemizin ekonomik durumunu iyileş
tirmek amacıyla vergi tasarılarını huzurunuza getirmiş bulunuyoruz ve bunların kanunlaşma
sına çalışıyoruz. 

Sayın Pakdemirli'nin burada ifade ettiği bir kısım görüşlere katılma imkânı vardır. KDV 
konusunda, öncelikle ANAP İktidarının bize söyleyebileceği herhangi bir şey yoktur. Uygula
maya koyduğumzu, KDV oranları konusundaki Bakanlar Kurulu kararımız, ihtiyaçtan doğdu
ğunu bildiğimiz bu artışlar, kendilerinin de Hükümette olduğu sırada ANAP Hükümeti tara
fından hazırlanmıştır; ama, uygulama ertelenmiştir. Biz, bunun ihtiyacını duyduğumuz için, 
kararnameyi, Hükümet olarak uygulamaya koymuş bulunuyoruz. Bunu, bir defa daha Yüce 
Meclisin bilgisine sunmakta fayda gördüm. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan gelir bütçesiyle ilgili olarak, hu
zurlarınızda şu hususu açıkça ifade etmek istiyorum: Gelir idaresini, en verimli şekilde çalışan 
bir idare haline getireceğiz. Diğer bir ifadeyle, devlet gelirlerini, savurganlığa meydan verme
den, en ucuz maliyetle toplamaya gayret edeceğiz. 

Sonuç olarak şunu arz etmek istiyorum: 1994 yılı, devlet hizmetlerinin finansmanında sağ
lam kaynakların ağırlık kazandığı, yaygın ve adaletli bir vergi sisteminin kuruluşu için önemli 
adımların atıldığı bir yıl olacaktır. 

1994 yılı bütçesinin, memleketimize ve devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Aleyhinde, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, gelir bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bugünün ikinci oturumunda maddeler üzerindeki oylamalara geçeceğiz. 
Saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.42 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa Tanır 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Işılay Saygın (İzmir) 

- — — © 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 53 üncü Birleşiminin ikinci Oturumunu 
açıyorum. . . . 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, komisyonun gö

rev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1225) 
BAŞKAN — Gelir bütçesi üzerinde kaldığımız yerden başlamadan önce, Başkanlığın Ge

nel Kurula sunuşları vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi 
ve üretici birliklerine ait depolarda, geçen sekiz yıllık dönemde yapdığı iddia edilen suiistimal
leri ortaya koymak ve bundan sonra yapılmasını önlemek amacıyla, Genel Kurulun 14.1.1992 
tarihli 25 inci Birleşiminde kurulan 10/4 esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonumuz ça
lışmalarını tamamlayamadığından, Komisyonun, görev süresinin uzatılması Komisyonumuzca 
kararlaştırılmıştır. 

Komisyonun görev süresinin 22.12.1993 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılması için ge
reğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
İrfan Demiralp 

Samsun Milletvekili 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Komisyonun görev süresinin uzatılmasını oylarınıza sunacağım : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2, — (10/38,43,44,46) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, komis
yonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1226) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Maden ocaklarında ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve 
ocakların verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak, olayların nedenleri ile iş güvenliği konula
rını araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Ko
misyonumuzun, 25 Aralık 1993 tarihinden itibaren süresinin bittiği, bu sürede komisyon çalış
malarımız tamamlanmadığından, çalışma süremizin üç ay daha uzatılması Komisyonumuzca 
kararlaştırılmıştır. 
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Gereğini bilgilerinize arz ederim, saygılarımla. 
Şinasi Altıner 

Zonguldak 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
1. — 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Tasarıları ile 1992 

Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/628, 
1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) (Devam) 

A) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 
2. — 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) 

(S. Sayısı : 393) (Devam) 
3. — 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygun

luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/584, 3/1112), (S. Sayısı: 397) (Devam) 

4. — Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Raporu (1/629) (S. Sayısı: 392) 
(Devam) 

5. —1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdare
ler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/582, 3/1113) (S. Sayısı: 
382) (Devam) 

BAŞKAN — Bütçeye, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, 2 nci maddeye bağlı cetvelin bölümlerini okutup, ayrı ayrı oy

larınıza sunacağım. 
B — CETVELİ 

Prog. 
Kodu 

1 

Açıklama Lira 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
edilmiştir. 
özel gelirler ve fonlar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
edilmiştir. 

BAŞKAN 
edilmiştir. 

Kabul edenler. 

Etmeyenler... Kabul 

Etmeyenler... Kabul 

Etmeyenler... Kabul 

Genel Toplam 
Etmeyenler... Kabul 

473 000 000 000 000 

57 500 000 000 000 

93 500 000 000 000 

624 000 000 000 000 
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Şimdi, 2 nci maddeyi, kabul edilen ekli cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, maddeler bir hayli uzun olduğu için, sayın kâtip üyenin oturarak oku
masını teklif ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

hâsılatı ile karşılanacaktır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz iszeyen var mı?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

tKİNCt BÖLÜM 
Mâli Politikaya ilişkin Hükümler 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 
MADDE 4. — Maliye Bakanı, harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili 

bir bütçe politikası yürütmek amacıyla kamu istihdam politikası ve giderlerle ilgili ödeneklerin 
dağıtım ve kullanımını, gelir ve giderlere ilişkin kanun, yönetmelik ve kararnamelerin uygula
malarını düzenlemek üzere standartları tespit etmeye ve sınırlamalar koymaya; bu hususlarda 
tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri al
maya yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum. 
Ayrıntılı Harcama Programları ve ödeneklerin Kullanımı 
MADDE 5. — Bütçe kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerdeki ödenekler, Maliye Bakanlı

ğınca belirlenecek ilkeler, serbest bırakma oranları ve ayrıntılı harcama programları dahilinde 
kullanılır. Bu oranlar üzerinde ve harcama programları dışında harcama yapılamaz. 

İdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları da
hilinde Kalkınma Planı ve Yıllık Programda öngörülen hedefleri ve hizmet önceliklerini gözö-
nünde bulundurarak tasarruf anlayışı içinde, kullanmakla yükümlüdürler. 

"Bütçe Kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerin (1), (2) ve (3) ödenek türü 
altında yer alan personel giderleri ödenekleri; Bütçelerin 77 alt programında yer alan fonlara 
ait ödenekler; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinde yer alan konsolide iç borçlar faizi 
ve genel giderleri konsolide dış borçlar faizi ve genel giderleri, faiz, acyo ve kur farkları ve hazi
ne bonoları genel giderleri, Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan "930-08-3-351-900" personel 
giderleri ödeneği "940-01-3-401-900" Emlekli Sandığına yapılacak ödemeler; Hazine yardımı 
almayan katma bütçeli idarelerin ödenekleri; Millî Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdür
lüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının diğer cari ödenekleri ve 
Millî İstihbarat Teşkilatının ödenekleri hariç olmak üzere daire ve idarelerin ödeneklerinin % 
4 iptal edilmiştir. 
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Bu iptal ile ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye ve bu işlemler sonucu doğacak hazine yardı
mı fazlalarını iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Kamu Kuruluşlarının Gelir ve Giderlerinin izlenmesi 
MADDE 6. — 1994 Malî Yılında, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, dö

ner sermayeli kuruluşlar, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, belediyeler, bele
diyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar, fonlar 
ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar, Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
tespit edilecek esaslar ve sürelerde; 

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

malî işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını almaya, bu belge ve hesap durumları 
ile borçlanma ve borç ödeme imkânları üzerinde inceleme yaptırmaya, programlarına uygun har
cama yapmayan ve ilgili kanunların öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, bilgi, belge 
ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumların bütçe ödeneklerini 
kesmeye ve diğer imkânlarını durdurmaya, bütçe ödenekleri ile diğer imkânları en etkin şekilde 
kullanmak üzere gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gereğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan 
alınan Önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödenekler 
MADDE 7. — Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ve gerektiğinde kullanılabilecek öde

neklere ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir. 
a) Personel Giderleri ödeneği 
Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kullanılan ödeme emirlerine dayanılarak yapılan hesapla

malar sonucunda, bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde; ilgili mev
zuatının gerektirdiği harcamalar için 100 - Personel Giderleri ile ilgili tertiplere, Maliye Bakanlı
ğı bütçesinin (930-08-3-351-900) tertibindeki ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-353-900) tertibindeki ödenekten; 1994 Yılı Prog-
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ramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine uyularak, 1994 
yılı yatırım programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan 
yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve alt sektör
lerde yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin 
artırılmasında kullanılmak üzere söz konusu projelere ilişkin mevcut veya yeniden açılacak tir-
tiplere ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili faa
liyetlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal ödeneği -
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-358-900) tertibindeki ödenekten; 13.5.1971 tarih ve 

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

d) Kur Farklarını Karşılama ödeneği 
Yurt dışında kuruluşu olan genel bütçeye dahil dairelerin (3) ödenek türünde olup, 610, 

620 ve 710 ayrıntı kodlarına gider kaydedilecekler hariç, (1) ve (3) ödenek türü altındaki tertip
lerde yer alan ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması gereken ödenekleriy
le, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacakları 
ödemelere dönük ödeneklerin yabancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 31 Aralık 1993 tari
hindeki kurlar ve transfer anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin (930-08-352-900) tertibindeki ödeneği ilgili kuruluşların hizmet programla
rında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) Yedek ödenek 
Maliye Bakanı; 
1. Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-356-900) tertibindeki ödenekten bütçelerin, Ma

liye Bakanlığınca belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine aktarma yapmaya, 
2. Hizmetin gerektirdiği hallerde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin 910, 920, 

930 ve 950 kod numaralı programlarından, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanın teklifi ile yedek ödenek tertibine aktarma yapmaya, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
DPT Etüt ve Proje Ödenekleri 
MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinin; 
a) (111-01-2-001-300) tertibindeki ödenekten, bir kısmını Devlet Planlama Teşkilatı Müs

teşarlığınca gerekli görülen hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yaptırılması ama
cıyla, bütçelerin ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı aynı amaçlarla il özel idarelerine, iktisadî devlet 
teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

b) (111-01-3-301-900 ve 111-01-3-306-900) tertiplerinde yer alan ödeneği, kalkınmada 
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öncelikli yörelere ilişkin program ve projeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili harcama 
kalemlerine aktarmaya Maliye Bakam yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına ya
pılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yatırım Harcamaları 
MADDE 9. — a) Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerle TBMM'nce 

verilen ve kanunlaşan ödeneklerle kabul edilmiş projeler dışında herhangi bir projeye yatırım 
harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuvvetler bütçesinin programlarında (1) ödenek türü için
de yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyle NATO enfrastrüktürün gerek
tirdiği inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile RE-MO programı içerisinde yer 
alan alım ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının vizesine bağlı olmayıp, yıllık 
programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

b) Yıllık yatırım programında ödenekleri toplu olarak verilmiş projeler ile makina - teçhi
zat, idame - yenileme ve büyük onarım projelerinin alt harcama kalemleri, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü alınarak kuruluşun bağlı olduğu bakanın onayı ile tespit edi
lir. Alt harcama kalemleri daha sonra genel ve katma bütçeli kuruluşlar tarafından 31 Ocak 
1994 tarihine kadar Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığına gönderilir. 

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

c) Yıllık Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yeralan projelerden ilgili bakanın onayı 
ile il özel idarelerince valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin 
bedelleri münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere, hizmetin ait olduğu il özel 
idaresine ödenir. Mahallî hizmet niteliğini taşıyan, işler, bu fıkrada belirtilen esaslar çerçeve
sinde program ve proje safhasında da valilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir. 

d) Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması ve zorunlu değişiklikler 
için "1994 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"da yer 
alan usullere uyulur. 

"e) Bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında ilgili işlerde kulla
nılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibine konulan ödenekler başka bir 
işleme gerek kalmaksızın Maliye Bakanlığınca kuruluş bütçelerine aktarılır. 

İlgili kuruluş bütçelerine aktarılan yatırım ödenekleri 1994 yılı programının uygulanması, 
koordinasyonu ve izlenmesine dair karar hükümlerine bağlı olmaksızın daire ve idarelerce kul
lanılır. Yatırım ödeneklerinin ilgili daire ve idarelerce kullanılmasında sari ihale yetkisi aran
maz. Bilâhare programlar revize edilmek, yıllık yatırım programı ile ilişkilendirilmek ve sarî 
ihaleye ait işlemler yerine getirilmek üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirilir. 
ödeneği bütçesine aktarılan kuruluşlar, bu ödenekleri ilgili işlerde yılı içinde kullanırlar. Yıl 
içinde bitirilemeyecek işler bir sonraki yıl programında devam eder." 
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BAŞKAN — 9 uncu msdde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı 
MADDE 10. — a) Katma Bütçeli İdarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye 

Bakanlığı bütçesinin hazine yardımı (Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine 
yapılacak devlet katkısı dahil) tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili katma bütçenin (B) işaretli 
cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu amaca göre fazla olduğu tespit edilen kısımlar, malî 
yıl sonunda Hazine ve Dış Tic aret Müsteşarlığı ile mutabakat kurulmak suretiyle ilgili idarele
re ödenmeyerek Maliye Bakanınca iptal edilir. 

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

b) Hazine yardımı alan katma bütçeli idarelerin bütçelerinde, 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 48 inci maddesinin (C) ve (D) bendleri ile 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası 
uyarınca, yıl içinde gerçekleştirilecek ödenek artışları, Maliye Bakanlığınca hazine yardımı ile 
ilişkilendirilerek yapılabilir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyenî.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : - " 
Resmî Taşıtlar 
MADDE 11. •— Resmî taşıtların edinilmesi, elden çıkarılması, kullanılması ve gerektiğin'-

de ticarî taşıtlardan yararlanılması hususlarında tasarruflu bir bütçe politikası uygulanacaktır. 
Bu amaçla; 
a) Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idareler, Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde 

belirtilenlerin (Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler ile (2) sayılı cet
velin 1 ve 2 nci sırasında yer alanlar dışında her ne suretle olursa olsun yabana menşeli binek 
ve station - vvagon cinsi taşıt edinemez ve kullanamazlar. Yukarıda belirtilen istisnalar dışında, 
her ne şekilde edinilmiş olursa olsun mevcut yabancı menşeli binek ve station -vvagon cinsi 
taşıtlar, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın satılır. 

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

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

(2) Kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla, Maliye Bakanlığınca belirlenecek makam 
ve hizmetler için, yukarıda belirtilen işlemlerin gerçekleşmesi beklenmeden, yıllık yatırım prog
ramı ve taşıt kadrosu ile ilgilendirilmeksizin, yerli üretim taşıt edinilmesini sağlamak üzere anı
lan Bakanlığın bütçesinin (930-08-3-355-900) tertibindeki ödenekten kuruluş bütçelerinde açı
lacak tertiplere aktarma yapmaya, 
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(3) Satılan yabancı menşeli taşıtların yerine yerli üretim taşıt edinilmesi ile ilgili esas ve 
usulleri belirlemeye, 

yetkilidir. 
Bu maddenin uygulanmasında yerli muhteva oranı % 40'ın altında olan taşıtlar yabancı 

menşeli sayılır. 
b) 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi idarelerde mecut taşıtların kadrolu şoför veya görevli 

personelce kullanılması esastır. Ancak, emir ve zatlarına veya makam hizmetlerine taşıt tahsis 
edilen kamu görevlileri ile toplantı, keşif, sağlık hizmetleri, tahsilat - tebligat işleri, arazide yü
rütülen hizmetler ve benzeri görevleri yerine getirecek kamu görevlileri, görevli bulunan il veya 
ilçe sınırları dahilinde resmî taşıtları bizzat kullanabilirler. 

Yukarıdaki hizmetlerle ilgili olarak, gerektiğinde, görevli bulunulan il veya ilçe sınırları 
dahilinde binek tipi ticarî taşıtlardan da yararlanılabilir. 

Resmî taşıtların kamu görevlilerince kullanılması ve ticarî taşıtlardan yararlanılması hu
susları ile ilgili olarak hizmet konularını, görevlendirilebilecek personeli, taşıtların devir ve tes
liminde ve ticarî taşıtların ücretlerinin ödenmesinde kullanılacak belgeleri tespite, sınırlamalar 
koymaya ve diğer esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
Hastane Ücretleri 
MADDE 12. — Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve 

yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) genel ve katma bütçeli daire ve 
idarelerle, döner sermayeli kuruluşlara ait tedavi kurumlarında yapılan tedavilerine ait ücret
ler, Sağlık Bakanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edilecek miktarlar ve esas
lar çerçevesinde ödenir. Bu hüküm kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışanlar bakımından uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar 
MADDE 13. —Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, bütçelerindeki "Dernek, Birlik, Ku

rum, Kuruluş, Sandık, Vakıf ve Benzeri Teşekküllere Yapılacak ödemeler" faaliyetinde yer alan 
ödeneklerden yapacakları yardımlarda; anılan kurumların bütçeden alacakları yardımlarla ger
çekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini gösteren plan ve iş programlarını istemek, bunlar üze
rinde gerekli incelemeyi yapmak, plan ve iş programlarının gerçekleştirme durumlarını izle
mekle yükümlüdürler. Yardımlar yukarıdaki incelemelere bağlı olarak gerektiğinde taksitler ha
linde yapılabilir. 

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

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gayrimenkul Satış ve Kira Bedelleri 
MADDE 14. — a) Genel Bütçeli Dairelerin (Millî Savunma Bakanlığı hariç) kendilerine 

tahsis edilmiş gayrimenkuUerin satışı halinde satış bedelinin Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
ve Başbakanca uygun görülecek kısmını ilgili kuruluş hizmetlerinde kullanılmak üzere özel ge
lir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) İrtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nisbî kira bedelleri bir yandan bütçeye özel 
gelir, bir yandan da yarısı liman başkanlıkları hizmetlerini geliştirmek üzere Denizcilik Müste
şarlığı bütçesine, yarısı da millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı büt
çesine özel ödenek kaydolunur, önceki yılda kullanılmayan'ödenek cari yıl bütçesine devredi
lebilir. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1994 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 14 üncü maddesinin (a) fıkra

sının sonuna aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Turhan Tayan Adnan Ekmen İhsan Saraçlar Nevzat Ercan Halil Başol 

Bursa Batman Samsun Sakarya Tekirdağ 
' 'önceki yılda harcanamayan miktarlar, cari yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedile

bilir." 
Gerekçe : 1994 Malî Yılı Bütçe Kanun tasarısının 14 üncü maddesinin (a) fıkrasında, genel 

bütçeli dairelerin (Millî Savunma Bakanlığı hariç) kendilerine tahsis edilmiş gayrimenkuUerin 
satışı halinde satış bedelinin Maliye Bakanlığınca belirleneceği ve Başbakanca uygun görülecek 
kısmını ilgili kuruluşlar hizmetlerinde kullanılmak üzere özel gelir ve ödenek kaydetmeye Mali
ye Bakanının yetkili olacağı belirtilmiş, ancak önceki yılda kullanılamayan ödeneklerle ilgili olarak 
yapılacak işlemler belirtilmemiştir. Bu düzenlemeyle önceki yılda kullanılmayan ödenekler amacı 
doğrultusunda kullanılmak üzere devren gelir ve ödenek kaydedilebilme imkânı getirilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Çoğunluğu

muz olmadığı gerekçesiyle katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon, mazeretinden dolayı önergeye katılmıyor; Hükümet, önergeye ka

tılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi, bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 

— 428 — 



T.B.M.M. B : 53 23 . 12 . 1993 0 : 2 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bütçe Uygulamasına ilişkin Hükümler 

Bölüm Düzeni ve Deyimler 
MADDE 15. — Gider cetvellerinin bölümleri, program bütçe uygulamasında programlar 

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

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan; 
a) "Fasıl ve bölüm" deyimleri bütçe sınıflandırılmasında, "Program"ı, 
b) "Kesim" deyimi "Altprogram"ı, 
c) "Madde" deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde "Faaliyet" veya "Proje"yi, 
d) "Tertip" deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı program, altprogram, ödenek tü

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

düzeyindeki ayrımını, 
f) "Ayrıntı kodu" deyimi, harcama kaleminde yer alan ödenekler esas alınarak tahakkuk 

ettirilecek giderlerin (R) işaretli cetvelde belirtildiği üzere Devlet muhasebesi kayıtlarında gös
terileceği altaynmı (bu ayrıma Kesinhesap Kanunu taşanlarında da yer verilir.), 

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

ifade eder. 
BAŞKAN —15 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bağlı Cetveller 
MADDE 16. — a) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun değişik 29 uncu madde-

. sine göre, 
1. 1 inci madde ile verilen ödeneğin dağılımı "A" işaretli, 
2. özel hükümlerine göre 1994 Malî Yılında tahsiline devam olunacak Devlet gelirleri 

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

reken miktarlar " H " işaretli, 
c) Çeşitli kanunlara göre bütçe kanunlarında gösterilmesi gereken parasal sınırlar " t " 

işaretli, 
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d) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin miktarı "K" 
işaretli, 

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

f) 7.6.1993 tarih ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun, 
1. 36 ncı maddesine göre millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım 

değerleri " O " işaretli, 
2. 38 inci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların alım değerleri " P " işaretli, 
g) Kurumların Taşıt Kanunu uyarınca satın alacakları taşıtların cinsi, adedi ve hangi hiz

metlerde kullanılacağı ve asgarî ve azamî satın alma bedelleri "T" işaretli, 
Cetvellerde gösterilmiştir. 
BAŞKAN—16 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına bağlı (R) işaretli cetvelin "1990 

- Diğer Personel Giderleri" ayrıntı kodunun "staj ve öğrenim giderleri" başlıklı "C" bendi
nin birinci fıkrasının, 

"Yurtiçi ve yurtdışı staj ve Öğrenim giderleri, staj ve öğrenimle ilgili teknik ve diğer yar
dımlar; 657 sayılı Kanunun 78 ve 79 uncu maddelerine ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun değişik 33 üncü meddesi ile 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre yurtdışına gönderi
lenlere yapılacak yurtdışı ödemeleri ile lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilenlerin 
2 ayı (3837 sayılı Kanunla 2809 sayılı Kanuna eklenen geçici 24 üncü madde uyarınca gönderi
lenlerin 6 ayı) geçmemek üzere yurtdışında katıldıkları zorunlu yabancı dil kursu giderleri." 

şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
İhsan Saraçlar Adnan Ekmen Turhan Tayan Fethiye özver Halil Başol 

Samsun Batman Bursa Tekirdağ Tekirdağ 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Çoğunluğu

muz olmadığı gerekçesiyle katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor; Komisyon, çoğunluğu olmadığı için önergeye ka

tılamıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 17'yi okutuyorum : 
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Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması 
MADDE 17. — Maliye Bakanı; 
a) İlgili mevzuatına göre, yıl içinde 1994 Yılı Programına alınan projeler için (2) ödenek 

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

b) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve madde kalemleri açmaya, 
c) 25.6.1992 tarih ve 3824 sayılı Kanunla kaldırılan vergi ve resimler nedeniyle Toplu Ko

nut Fonu adına gümrüklerce ithal sırasında tahsil edilecek miktarlardan gelir kaydedilecek oranı 
tespite ve bu tutarı tahsilatı yapan gümrük saymanlarına (B) cetvelinde açılan tertibe gelir kay
dettirmeye ve Toplu Konut Fonuna aktarılacak tutarlar ile gelir kaydedilecek tutarlara ilişkin 
uygulama ile ilgili usul ve esasları belirlemeye, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 18'i okutuyorum : 
Aktarma 
MADDE 18. — Maliye Bakanı; 
a) Münhasıran "100 - Personel giderleri" harcama kalemindeki ödeneklerle ilgili olarak, 

aynı kuruluş bütçesi içinde programlararası aktarma yapmaya, 
b) Kuruluş bütçelerinin "100 - Personel giderleri" harcama kalemlerinde yer alan öde

neklerden yıl içinde kullanma imkânı olmadığı tespit olunan miktarları, yine personel giderle
rinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibine aktarmaya, 

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

d) 1994 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uy
gun olarak yıllık programda yapılacak değişiklikler gereği, değişiklik konusu projelere ait öde
nekleri ilgili kuruluşların bütçeleri arasında aktarmaya, 

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

siyle bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 
Genel ve katma bütçeli kuruluşların kamulaştırma ve bina satın alımları ile ilgili tertiple

rine aktarma yapılamaz. Ancak; liman, hava meydanı, demiryolu, tünel ve köprü projeleri ne
deniyle yapılacak kamulaştırmalar için kuruluş bütçesinde tefrik edilmiş olan toplam kamu
laştırma ödeneklerinin % 50'sine, diğer kamulaştırma ve satın almalar için de % 25'ine kadar 
olan ödenek eksiklikleri Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden karşılanabilir. 

İdarelerin kamulaştırma ve bina satın almak amacıyla bütçelerinde yer alan ödenekler, 
kamu iktisadî teşebbüslerinden gayrimenkul (lojman hariç) satın alınması veya kiralanmasın
da kullanılamaz. Ancak, bu hüküm doğrudan eğitim ve öğretime tahsis edilmesi şartıyla üni
versiteler bakımından uygulanmaz. 
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BAŞKAN j - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 19'u okutuyorum : 
Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Millî Savunma 

Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bütçelerine İlişkin 
Aktarma İşlemleri 

MADDE 19. — Maliye Bakanı; 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uy

gulanması ve kesinhesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe iş
lemlerini ve düzenlemeleri yapmaya, 

b) Mevcut üniversitelerden yeni açılacak üniversitelere intikal eden enstitü, fakülte ve yük
sekokulların bütçelerinde yer atan ödenekleri bu enstitü, fakülte ve yüksekokulların bağlandı
ğı üniversite bütçelerine aktarmaya, 

c) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu
tanlığı arasında cari malî yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile varıla
cak mutabakat üzerine, ilgili bütçelerin program, altprogram, faaliyet ve projeleri arasında kar
şılıklı olarak aktarma yapmaya, 

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

Yetkilidir. 
BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum.' Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum -.: 
Geçen Yıllar Borçları 
MADDE 20. — Malî yılın sonuna kadar ödenemediği gibi emanet hesabına da alınama

yan ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına 
uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere göre yapılır. 

a) Yılları bütçelerinin (1) ödenek türü itibariyle, (100 - Personel Giderlerine ait harcama 
kalemlerinden doğan borçlar, "Personel Giderleri Geçen Yıllar Borçları" faaliyetinden ödenir. 

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

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

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

aynı veya diğer hizmet tertiplerindeki ödeneklerden bu faaliyetlere aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 
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BAŞICAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 
Özelleştirme Gelirleri 
MADDE 21. — a) 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddeleri çerçe

vesinde özelleştirilmesine karar verilen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki 
müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile her türlü işletme haklarının 
tasfiye, devir ve satış bedellerinden elde edilecek tutarın Hazineye ayrılacak bölümünü genel 
bütçeye irat kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
MADDE 22. — a) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef planı uyarınca temini gerekli 

modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için 
malî yıl içinde yapılacak harcamalar, 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma 
Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer aynî 
ve nakdî imkânlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii tcra Komitesince tespit 
edilecek esaslar dairesinde karşılanır. 

b) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mevcut ödeneklerden yukarıda
ki fıkra gereğince tespit edilecek miktarlarını Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye 
Millî Savunma Bakanı yetkilidir. 

c) Savunma Sanayii Destekleme Fonunda Hazineye yatırılacak paraları bir yandan büt
çeye gelir, diğer yandan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydet
meye ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri 
MADDE 23. — Konyertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olma

yan ve 1993 yılı sonu itibariyle kullanılmayan miktarları, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açıla
cak özel bir tertibe, bu Bakanlığın gerekli gördüğü mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üze
re, yılı bütçesine ödenek ve gerektiğinde gelir kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan miktar
ları gelecek yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
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Yapılacak harcamaların esas ve usulleri Dışişleri Bakanı ile Maliye Bakanınca müştereken 
tespit edilir. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz isteyen?,. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşılıktan 
MADDE 24. — Maliye Bakanı; 
a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlı

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

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

c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve ona
rımları için verilecek paraları, aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer 
yandan yukarıda yazılı kuruluş bütçelerinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kaydet
meye ve bu suretle ödenek kaydolan miktarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla 
devretmeye, 

yetkilidir. 
BAŞKAN •— 24 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
25 inci maddeyi okutuyorum : 
Bağış, Hibe ve Yardımlar 
MADDE 25. — a) Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan hibe olarak malî yıl içinde elde edile

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

b) Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalarla bağış ve kredi yolu ile gelecek her 
çeşit malzemenin navlun ve dışalımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacıyla bunların 
karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak harcama kalemlerine ödenek kay
detmeye ve gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) 1994 Malî yılı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sa
hil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile veya diğer 
yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) cetvelinde bu adlarda açıla
cak tertiplere gelir ve karşılıklarını da bu bütçelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum : ı 
Eğitim ve öğretim ödenekleri 
MADDE 26. — Genel bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının bütçelerine, genel bütçeye da

hil dairelerce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurtdışında kendi hesaplarına okut
turacakları öğrenciler için konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, bu Kanunun (B) 
işaretli cetveline gelir ve bu öğrencilerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere, (A) işaretli cet
velinde ilgili kurumun bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya 
veya ödenek kaydetmeye, Maliye Bakanı yetkilidir. 

— 434 — 



T.B.M.M. B : 53 23 . 12 . 1993 O : 2 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum : 
özel ödenek ve Gelirlerin iptali 
MADDE 27. — Bağışlara ilişkin özel ödenek ve özel gelirlerle diğer özel ödenek ve özel 

gelirlerden; 
a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi ba

kımından yetersiz olanları, 
b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da (50.000.000) lirayı aşmayan ve iki yıl dev

rettiği halde harcanmayanları, 
tptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 nci maddeyi okutuyorum : 
Döner Sermaye Gelirleri 
MADDE 28. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner serma

yeli işletmelerin aylık gayrisafi hâsılanın % 10'u ile sermayeye eklenmiş olsun veya olmasın 
kullanılmayan geçmiş ve cari yıl kârları Hazineye irat kaydedilir. Maliye Bakanı bu oranı, dö
ner sermayeler veya işletmeleri itibariyle °/o 30'una kadar yükseltebilir. 

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

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

"Daha önceden veya yılı içinde herhangi bir suretle statüsü değiştirilen döner sermayeli 
işletmeler hakkında da bu madde hükmü uygulanır.*' 

BAŞKAN — 28 inci madde Üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Fonların ödenek ve Gelirleri 
MADDE 29. — 1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, yö

netmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonların her türlü gelirleri Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası nezdinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına açılan Müşterek Fon Hesabına ya
tırılır. Müşterek Fon Hesabına yatırılan fon gelirlerinden fonların mevzuatında öngörülen fon-
lararası pay ve kesintiler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır. 

Yapılan kesintilerden sonra kalan tutarlardan bütçe kapsamına alınan fonlara ilişkin olanları 
Genel Bütçenin (B) işaretli cetveline gelir yazılır. Ancak, bu fonların gelirleri arasında yer alan 
kredi anapara geri dönüşleri, kredi faizleri, borçlanma ve satış hasılatı bütçenin (B) işaretli cet
veline gelir kaydedilmeden doğrudan Müşterek Fon Hesabından ilgili fonun gider hesabına ak
tarılır. 
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Başbakanlık onayı çerçevesinde fonların gider hesaplarından yapılacak aktarmalar, ken
disine aktarma yapılan fonun gelir hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında
ki Müşterek Fon Hesabına, buradan da tamamı gider hesabına aktarılır. 

2. Bütçe kapsamı dışındaki fonların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki he
sapta toplanan gelirlerinin ne kadarlık bölümünün bütçeye gelir yazılacağını tespit etmeye ve 
mevcut oranları değiştirmeye Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi 
üzerine Başbakan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, bütçeye gelir yazılacak 
kısım hesaplandıktan sonra kalanı ilgili fonun gider hesabına aktarılır. 

3. Bütçe kapsamına alınan fonlar tarafından yürütülmesi gereken hizmetlere ilişkin gi
derler, bağlı oldukları kuruluşun bütçesindeki "77 Fonlara Ait Hizmetler" alt programında 
yer alan "900-Transferler" harcama kalemindeki ödenekten fonların gider hesaplarına intikal 
ettirilecek kaynaklardan karşılanır. 

4. a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ve Başbaka
nın onayı üzerine, kuruluş bütçelerindeki fon ödeneklerini diğer kuruluş bütçelerinin fonlara 
ilişkin tertiplerine, 

b) İlgili Bakanın teklifi üzerine fonlar eliyle yürütülmek amacıyla kuruluş bütçesinin di
ğer tertiplerinde yer alan ödenekleri "77-Fonlara Ait Hizmetler" alt programına, 

c) İlgili Bakanın teklifi üzerine, aynı kuruluş bütçesindeki fon ödeneklerini diğer fon ter
tiplerine, 

aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

5. a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı üzerine, tah
min fazlasını aşan fon gelirlerini "77-Fonlara Ait Hizmetler" alt programındaki mevcut har
cama kalemine ödenek kaydetmeye, 

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı 
üzerine, fonların gelirlerindeki gelişmeler de gözönünde bulundurularak "77-Fonlara Ait 
Hizmetler" alt programındaki ödenekleri % 25 oranına kadar artırmaya, 

c) Fonların borçlanma yoluyla elde ettikleri kaynakları gerektiğinde bir yandan bütçe
nin (B) işaretli cetveline gelir, karşılığında (A) işaretli cetveline ödenek kaydetmeye, 

d) Fonlar tarafından hizmetin başka bir kuruluşa gördürülmesi halinde hizmetin karşı
lığı olan miktarları doğrudan bu kuruluş bütçesine gelir ve ödenek kaydetmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
6. Fonlar, bütçelerinde öngörülen harcamaların kendi usul ve mevzuatları çerçevesinde 

yaparlar. 
ödeneklerin kullanılması ve fon gelirlerinin tahsiline ilişkin olarak kendi mevzuatlarında 

yer alan hükümler yerine uygulanmak üzere gerektiğinde yeni esas ve usuller tespit etmeye Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanı yetkilidir. 

7. Bu maddede belirtilen hükümler çerçevesinde uygulama esaslarını belirtmeye, uygu
lamada ortaya çıkan sorunları çözmeye, süreleri tespit etmeye, fon sorumluları tayin etmeye 
ve gerekli denetimleri yaptırmaya Maliye Bakanı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakan yetkilidir. 
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BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Borçlan 

Devlet Borçlarının Yönetimi 
MADDE 30. — a) Devlet borçlarının yönetimi 16.4.1986 tarih ve 3274 sayılı Kanunun 

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

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

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

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

e) Devlet borçlarının uygulama sonuçları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
bulunduğu Bakanlıkça hazırlanarak ilgili yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Hazine Genel Hesa
bına dahil edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir. 

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

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

İç Borçlanma 
MADDE 31. — a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan malî yıl 

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

b) Verilen yetki sınırları içinde çıkarılacak Devlet tahvillerinin çeşitleri ile bunların faiz 
oranı, ihraç fiyatı, ödeme süresi, basım ve satış yöntemleri ve diğer şartları Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığınca tespit olunur. Bu tahvillerin basım giderleri ve satışa katılacak bankaların 
ödenecek komisyon ve banka muameleleri vergileri ile satışa katılan bankaların satış işlemleri 
dolayısı ile yapacakları her türlü gider, vergi, resim ve harçların Hazinece bankalara geri öden
mesinde ve tahvillerin basımında uygulanacak şekil ve esaslar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanu
nu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaksızın akdedilecek malî servis an
laşması ile tespit edilir. 
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Cari yıl içinde çıkarılacak veya daha önceki yıllarda çıkanlmış tahviller, işlemiş faizleri 
ödenmek suretiyle, erken itfaya tabi tutulabilir. 

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

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

1994 yılında çıkarılacak tahvil ve bonolann vergi istisnalarını kaldırmaya veya uygulana
cak oranlan, yürürlükteki oranlar içinde kalmak üzere, tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

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

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

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

2974, 3836 ve 1211 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 
MADDE 32. — a) 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları Borçlarının Tahkimi 

Hakkında Kanun ile 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının 
Tahkimi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üstlenilerek tahkim olu
nan borçlar için 1994 yılında yapılacak faiz ve anapara ödemelerinin gerektirdiği tutarda ala
caklı kuruluşlara özel tertip devlet iç borçlanma tahvili vermeye, 

b) Yukarıdaki fıkrada sözü edilen faiz ödemelerini "Bütçeden Mahsup Edilecek öde
meler Hesabı" ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi yıla 
devretmeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 
c) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 61 inci maddesi gereğin

ce yeniden değerleme farklarından doğan ve doğacak borçların 1994 yılında yapılacak ödeme
leri için özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç etmeye ve bu tahvillerin vade, faiz ve sair 
şartlarını belirlemeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ile, 

Başbakan yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum : 

Dış Borçlanma 
MADDE 33. — a) Yabancı Cilke, banka ve kurumlarla veya uluslararası kuruluşlarla ya

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

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

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

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

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

veya sözleşme tasarıları Maliye Bakanlığınca vize edilmeden satın alma işlemi gerçekleştirile
mez ve ilgili miktarların dış borç kayıtları yapılamaz. Maliye Bakanlığı gerektiğinde dış borç
lanma ile ilgili bütçeleştırme işlemleri yapılmadan önce (ilgili miktarların ödenek, gider ve dış 
borç kayıtları daha sonra yapılmak üzere) taahhüt evrakını ve sözleşme tasarısını vize etmeye 
yetkilidir, 

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

d) Konsolide dış devlet borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödeme 
ve işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

e) Finansmanı yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlarla yapılan antlaşmalara göre 
sağlanarak gerçekleştirilecek olan işler, anlaşma hükümlerinde özel ihale ve satınalma usulle
rinin öngörülmesi halinde, özel kanun, kararname veya antlaşma hükümlerine göre yürütülür. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum : 

Dış Borçların tkraz, Devir ve Garanti Edilmesi 
MADDE 34. — a) Yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar, yabancı bankalar ve yabancı 

ülkelerde yerleşik diğer finans kurumlarından her türlü amaçla yapılacak borçlanmalarla ilgili 
temas ve müzakereleri yürütmeye ve bu borçlanmalarla ilgili işlemleri sonuçlandırmaya, 

b) Yukarıdaki (a) fıkrasına göre sağlanan finansman imkânlarını, ekonominin çeşitli sek
törlerinde gelişmeyi sağlamak amacıyla ve antlaşmalar hükümleri uyarınca kamu ve özel sek
tör kurumlarına ikraz, devir veya kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri öde
meleri aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye, 
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c) Yukarıda belirtilen imkânların doğrudan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya 
Türkiye'de yerleşik kurumlar ile Türk Bankaları tarafından sağlanması halinde, bu kredileri 
kısmen veya tamamen devralmaya, devralınan bu kredileri kısmen veya tamamen kamu ku
rumlarına ikraz, devir veya kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri 
aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye, Türkiye'de yerleşik Bankaların 
döviz varlıkları üzerinden borçlanmaya, 

d) Yabancı ülkelerin kredi kuruluşları, uluslararası kurumlar veya yabancı ülkelerde yer
leşik banka ve kurumlar ile Türk Bankaları tarafından kamu kurumlarına (özel hukuk hüküm
lerine tabi olmakla beraber sermayelerinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olanlar dahil) ve 
yatırım bankalarına verilecek kredileri, anlaşmalarındaki şartlarıyla garanti etmeye, 

e) Ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri öden
mesini garanti etmeye, yabancı ülkelerde doğrudan teminat mektubu vermeye, yetkili ulusal 
bankalar lehine garanti vermeye, 

f) Yap - tşlet - Devret modeli ve benzeri özel finansman modellerine dayalı olarak ger
çekleştirilecek projeler çerçevesinde; bu projeleri gerçekleştirecek özel hukuk hükümlerine tabi 
şirket statüsüne sahip yerli ve/veya yabancı ortaklardan oluşan Türk Şirketlerinden kamu, ku
rum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahallî idarelerin satın alacakları ve satacakları 
mal ve hizmet bedelleri için ödeme garantisi vermeye, gerektiğinde, proje ile ilgili anlaşmalar
daki koşullar çerçevesinde köprü krediler (Subordinated Bridge Credits) sağlanmasına veya sağ
lanacak bu krediler için geri ödeme garantisi vermeye ve Yap - tşlet - Devret modeline dayanan 
tesisin söz konusu projelere ilişkin anlaşmalardaki koşullara uygun olarak satın alınması ha
linde de dış kredi borçlarını yüklenecek kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının 
ve mahallî idarelerin lehine, finansör kuruluşlara garanti vermeye, 

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

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 
h) Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar geçerlidir. 
BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde hakkında verilmiş bir önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1994 malî yılı bütçe kanunu tasarısının 34 üncü maddesinin (0 bendi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan thsan Saraçlar Turhan Tayan 
Sakarya Samsun Bursa 

Adnan Ekmen Halil Başol 
Batman Tekirdağ 

Madde 34 (0 — "Yap - işlet - devret modeli ve benzeri özel finansman modellerine dayalı 
olarak gerçekleştirilecek projeler çerçevesinde; bu projeleri gerçekleştirecek özel hukuk hüküm
lerine tabi şirket statüsüne sahip yerli ve/veya yabancı ortaklardan oluşan Türk şirketlerinden 
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kamu, kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahallî idarelerin satın alacakları ve 
satacakları mal ve hizmet bedelleri için ödeme garantisi vermeye, bu çerçevede malî yükümlü
lük altına giren fonlar lehine garanti vermeye, gerektiğinde, proje ile ilgili anlaşmalardaki ko
şullar çerçevesinde köprü krediler (Subordinated Bridge Credits) sağlanmasına veya sağlana
cak bu krediler için geri ödeme garantisi vermeye ve yap-işlet-devret modeline dayanan tesisin 
söz konusu projelere ilişkin anlaşmalardaki koşullara uygun olarak satın alınması halinde de 
dış kredi borçlarını yüklenecek kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahallî 
idarelerin lehine, finansör kuruluşlara garanti vermeye," 

Gerekçe : Ülkemizde büyük yatırım projelerinin yap-işlet-devret modeli ve benzeri özel fi
nansman modelleri yoluyla sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve bu projelerin bir an önce termin 
planına bağlı olarak realize edilmesini sağlamak amacıyla, bu kapsamda malî yükümlülük altı
na girecek fonlar lehine Hazine garantisi verilmesi önem arz etmekte ve gerekli görülmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi, kabul edilen önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum : 

244 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Borçlanma 
MADDE 35. — a) Yıllık programlarla belirlenen dış finansman ihtiyaçlarının karşılan

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

b) Bu gibi anlaşmalar ve savunma borçlanmalarına ilişkin kredi anlaşmaları bütçe ka
nunları hükümlerine dayanılarak yapılmış olup, Bakanlar Kurulunca uygun görülen diğer kre
di anlaşmaları gibi Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararnameler 31.5.1963 tarih 
ve 244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

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

d) Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm 
uygulanır. 
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BAŞKAN -— 35 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Borç Verme ve Hibe Anlaşmaları 
MADDE 36. — a) Yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke kredi kuruluş

larından sağlanacak hibelerle ilgili temas, müzakere ve anlaşmaları yapmaya ve bu yolla sağla
nan finansman imkânlarını kamu ve özel sektör kuruluşlarına kullandırmaya Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz konusu anlaşmalar imzalandıkları 
tarihte yürürlüğe girer. 

b) Yabancı piyasa, ülke ve kuruluşlara borç ve hibe şeklinde finansman sağlamak ama
cıyla anlaşmalar yapmaya ve anlaşmaların esas ve şartlarını belirlemeye Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Yabancı ülke ve kuruluşlara verilecek olan borç 
ve hibeler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten kar
şılanır. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hazine İşlemleri 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 
MADDE 37.— Genel bütçe Ödemelerini zamanında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği 

mevsimlik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, uygulan
makta olan para politikasını yönlendirmek amaçları ile malî yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere, 
genel bütçeden hazine yardımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına, kanunla kurulmuş fon
lara en çok bir yıl vadeli hazine bonoları satmaya, geretiğinde bu bonoları satın almaya, satıla
cak hazine bonolarının çeşitlerini, miktarını, satış usul ve esasları ile şartlarını tespite, 14.1.1970 
tarih ve 1211 sayılı Kanunun 50 nci maddesi esaslarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasından kısa vadeli avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 
yetkilidir. 

Hazine bonolarının faizleri ve genel giderleri bu amaçla bütçeye konulacak ödeneklerle 
. karşılanır. 

Hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bü
tün işlemler her türlü vergi (Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç) ve resimden müstesnadır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum : 
Çeşitli Saymanlıklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi 
MADDE 38. — Maliye Bakanı, bütün saymanlıkların çeşitli nedenlerle hazine hesapları 

dışında kalan mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit paralarını Hazine he
saplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla gerekli önlemleri almaya 
yetkilidir. 
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1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun tanımladığı bir saymanın yönetim ve sorum
luluğunda olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Geri Verilecek Paralar 
MADDE 39. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek paraların ke

sin olarak veya avans suretiyle ödenmesinin şekil ve usulleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının bağlı olduğu Bakanlıkla Maliye Bakanlığı tarafından müştereken tespit olunur. 

Yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit olunan veya zamanında mahsup olun
mayan tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre geri alınır. 

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu iktisadî Teşebbüsleri 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları 
MADDE 40. — 1. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşların, 1993 yılı 

kârlarından Hazineye isabet eden tutarları; 
a) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıtlamalara tabi olmaksızın, Ha

zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye, 
b) Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk etmiş görev zararları alacakla

rına mahsup edilmek üzere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi 
üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, 

2. Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşların 1992 ve önceki yıllara ait kâr paylarından 
Hazineye isabet eden tutarları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın ta
lebi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile ilgilendirmeksizin kuruluşların görev zararları ala
cakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
41. inci maddeyi okutuyorum : 
Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye Değişikliği 
MADDE 41. — 1. Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesi tedbirlerini 

uygulamak, sermaye artırımlarına katılmak, kamu iktisadî teşebbüslerinin yatırım ve finans
man programlarının gereklerini yerine getirmek ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerini uygulamak amacıyla; 

a) Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katılınması ve her türlü sermaye paylarının 
satın alınmasına, 
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b) Hazinenin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer kamu iktisadî te
şebbüslerine, Kamu Ortaklığı İdaresine veya katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar ta
rafından devraldırmaya, 

c) Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazineye veya çeşitli fonlara olan 
borçlarını yıllık yatırım ve finansman programlarına uygun olarak Hazineden olan alacakları
na veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlarının ödenme za
manı ve şartlarını belirlemeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 
d) Bu işlemlerin gerektirdiği tutarları, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzeri

ne, mahiyetine göre, bütçede açılacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı, 
yetkilidir. 
2. a) Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1993 yılı sonu itibariyle; 
aa) Hazineye, fonlara Sosyal Sigortalar Kurumuna olan vadesi geçmiş borçlarını, hazine

den ve fonlardan olan alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye, 
bb) Türkiye İhracat Kredi Bankasına (eski Devlet Yatırım Bankası) olan borçlarının öde

me zaman ve şartlarını tespite, gerektiğinde ödenmemiş sermayelerine mahsuben bu borçlarla, 
Bankanın Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının Hazine tarafından devralınarak mah
sup ve tasfiyesini sağlamaya, 

cc) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya diğer bankalara olan Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası kaynaklı vadesi geçmiş reeskont kredisi anapara ve faiz borçlarının ödeme za
man ve şartlarını tespite, gerektiğinde bu borçların Hazinece devralınarak Hazineden olan ala
caklarına veya sermayeden mahsup etmeye, 

b) Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına olan des
tekleme kredisi borçlarının ödeme zamanı ve şartlarını belirlemeye, gerektiğinde söz konusu 
birliklerin görev zararı alacaklarına karşılık olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
na olan bu borçlarının Hazinece devralınmasını sağlamaya, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 
c) Bu işlemleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine, gelir ve gider hesap

ları ile ilgilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye 
Bakanı 

yetkilidir. 
3. a) Kamu İktisadî Teşebbüslerine, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına ve Fon İdarelerine İka-

zen verilmek ve (15.000.000.000.000) lirayı aşmamak, 
b) İkinci fıkra uygulaması çerçevesinde işleme tabi tutulan Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve 

Bağlı Ortaklıklarının Hazine devirli dış kredilerinin Türk Lirası karşılıkları ve bu fıkraya göre 
devralınabilecek borçların miktarı ile sınırlı kalmak kaydıyla Hazine tarafından özel tertip Devlet 
Tahvilleri ihraç edilebilir, (a) bendinde yazılı tutarı % 50'sine kadar artırmaya Başbakan yetki
lidir. Bu tahviller iç borçlanma ile ilgili maddedeki limitin dışında olup, vade, faiz ve sair şart
ları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Başbakan tara
fından belirlenir. 
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4. Kamu İktisadî Teşebbüsleri, bağlı ortaklıkları ve bunların iştirakleri ile devlet iştirakle
ri ve özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlardaki kamu paylan karşılık gösterilmek üze
re, iç borçlanma ile ilgili maddedeki limitin dışında, iç ve dış piyasalarda hisse senedine dönü
şebilir devlet tahvili ihraç etme ve ihracın şekil ve şartlarını tespit etmeye Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Başbakan yetkilidir. 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Madde üzerinde, CHP Grubu adına, Sayın Algan Hacaloğlu söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; görüşmekte olduğumuz bütçe tasarısının 41 inci maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun görüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

özellikle 1980'li yıllarda, kamu iktisadî teşebbüslerinin işlevlerini, etkinliklerini, verimli
liklerini büyük ölçüde yitirdiklerini bilmekteyiz. 

Uluslararası süreçte oluşan dinamik gelişmeleri ve dış pazarlarda rekabet gücü yüksek bir 
ekonomi yapısının gerekliliğini göz önüne alarak, ülkemizde de, kamu iktisadî teşebbüslerinin 
yeniden yapılandırılmasının ve işlevlerini yerine getiremeyenlerin kamu iktisadî teşebbüsleri
nin özelleştirilmesinin genelde, tüm partilerin ortak görüşü olarak oluşmakta olduğunu gör
mekteyiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, kamu iktisadî teşebbüslerinin, içinde bulunduğumuz 
bu zaman kesitinde, bazı alanlarda hâlâ korunması, işlevlerinin etkinleştirilerek saklı tutulma
sı gerektiğine inanıyoruz. Bu alanlar, ekonominin gelişmesinde gerekli olan, ancak özel kesi
min ilgi göstermediği ileri teknoloji alanları, stratejik mal ve kamusal hizmet alanları ve üçün
cüsü de, bölgelerarası gelişmişlik farkı sorununun devam ettiğini dikkate alarak, bu sorunlar 
aşılıncaya kadar, bu bölgelerin gelişmesine yardımcı olacak olan, üretim ve hizmete yönelik 
faaliyet alanlarıdır. Bunun dışındaki alanlarda, KİT'lerin işlevlerinin mevcut yapı içinde de
vam etmesinde, biz de, yarar görmemekteyiz. KİT'lerin, bu belirttiğim alan içinde hızla çekile
rek, bu dar kapsamlı alanda etkin bir yapıya kavşturulmaları gerekli. Tabii, bu etkin yapı anla
yışı içinde, KİT'lerin her türlü aşırı partizan ve siyasî müdahalelerden arındırılması birinci ko
şuldur. 

Zamanım kısıtlı olduğu için, bir KİT reformu anlayışı içinde ele alınması gereken bu bö
lüme girmeyeceğim. Ancak, bunun dışında kalan alandaki KİT'ler ve onların ortaklıklarının 
özelleştirilmesi, ekonomide yeniden yapılanmanın, sanayileşmede sağlıklı gelişmenin, tekno
lojik yapılanmanın gereği olarak ortadadır. Tabiî, Hükümetimiz, bu konuya, bu kapsamda ve 
bu boyutta değil de, ekonominin içinde bulunduğu büyük dış açık çerçevesinde yaklaşmakta; 
KİT'leri, güncel kaynak sorununun karşılanmasına yönelik bir mantıkla ele almakta ve bu amaçla 
acilen tasfiyeyi hedef almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, eğer belirli KİT'lerin ve ortaklıklarının özelleştirilmesi Türkiye eko
nomisinin bir gereği ise, halkın malı olan bu kuruluşların özelleştirilmesinin, öncelikle ve özel
likle, halk adına denetim yapan Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi, kapsamının bu
rada belirlenmesi koşullarının burada belirlenmesi ve burada oluşacak iradeyle, bu eyleme, bu 
uygulamaya geçilmesi gerekir; ama, ne yazık ki, ne ANAP hükümeti ne de Koalisyon Hükü
meti, bugüne kadarki uygulamalarında, yapılması gereken, yasal olan ve parlamenter rejime 
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saygının gereği olan bu yaklaşıma özen göstermemişlerdir. Bu nedenle, gerek ANAP dönemin
de gerekse Koalisyon Hükümeti döneminde bu konuda atılan birçok adım, bütün diğer kesim
lerdeki bozulmalara ve yozlaşmalara rağmen varlığını hâlâ sürdürmekte olan hukuk düzeninin 
denetimine takılmış ve geri tepmiştir. Koalisyon Hükümetimizin, gerek AKTAŞ'la ilgili uygu
laması -ki, bu kısmî bir özelleştirmedir- gerekse burada bir yetki yasası çerçevesinde, bir mad
de olarak, bir geceyansı geçirilen yetkiye dayanılarak atılmak istenen adımları geri tepmiştir. 

Bizce, özelleştirmenin birinci koşulu, özelleştirmenin, açık, şeffaf, Meclis denetimi altın
da, bu kurumların gerçek değerini gözönüne alarak, ekonomisinin gerekli kıldığı bazı öncelik
leri de dikkate alarak uygulamaya koymaktır, özelleştirmede, özellikle çalışanların, özelleştir
menin bedelini ödememesini gerekli kılacak, o sonucu yaratacak önlemlerin alınması gerekir; 
ama, yazık ki, bugüne kadar bu yapılmamıştır, özelleştirmeden sağlanacak kaynaklarla özel
leştirme nedeniyle ekonomik kayba uğrayacak olan o sektör çalışanlarının bu kayıplarını gide
recek ve işgüvencesini sağlayacak özel fonlar oluşturulması gerekir. Ayrıca, özelleştirmeden sağ
lanacak, artacak kaynakların da, ekonomide yeniden yapılanmanın, teknolojik yapılanmanın 
kaynağı olarak kullanılması lazımdır; yani, öyle olmalı ki, bugün, sattığımız, tasfiye ettiğimiz 
kuruluşların yerine yeni üretim dinamikleri yaratabilelim. Tabiî, bunların diğer ayrıntıları var, 
sektörel öncelikleri var; ama, zamanımız kıt... 

Ben, bu maddenin özeline iniyorum. Bu madde, Plan ve Bütçe Komisyonunda da tartıştı
ğımız gibi, Koalisyon Hükümetinin hukuka, Parlamentonun iradesine yeterince duyarlı olma
yan yaklaşımının bir göstergesi, bir yansıması. Çok açık ve net olarak söylüyorum: Bu madde 
Anayasaya aykırıdır. Eğer bu madde geçecek olursa, bunu iptal ettirteceğiz -"ettireceğiz" de
miyorum tabiatıyla; çünkü o saygısızlık olur- iptal edilmesi için gerekli bütün girişimleri yapa
cağız. Biliyoruz ki bütçe yasasına bundan evvel de bu tür maddeler konmuştu; -Cumhuriyet 
Halk Partisinin döneminde de bunun bir benzeri olmuştur- ama Anayasa Mahkemesi de bun
ları iptal etmişti. 

Bu birinci boyutu; yani, iş hukuka uymuyor. Bu doğal; çünkü, Koalisyon Hükümeti şim
diye kadar bunu sık sık yaptı. 

Değerli arkadaşlarım, işin başka bir tarafı daha var: Esasında bu bir nevi bir borçlanma
dır ve karşılığında, giderek alacaklı olacak kesimlere bu kuruluşların hisselerinin, denetimsiz 
bir süreçte devrini getirecektir; ama, bugüne kadar Türk Devleti, kendi öz varlıklarını karşılık 
göstererek borçlanmamıştır. Türk Devleti, ilk defa, kendi varlıklarını bir anlamda ipotek ede
rek, karşılık göstererek, bu maddeyle, borçlanmaktadır. Bu ayıp, bu Koalisyon Hükümeti için 
taşınabilecek bir ayıp değildir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bu ayıptan kendisini sıyır
ması gerekir. 

Başka söylenecek çok şey var; ama, bu yaptığım saptama içinde, iki boyutuyla, bu mad
denin, yani 41 inci maddenin dördüncü fıkrasının, derhal, bütçe tasarısından çıkarılması ge
rektiğini, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü olarak belirtiyorum. 

Bu vesileyle, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Sayın Cevat Ayhan, Grup adına mı konuşacaksınız? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; görüşülmekte olan bu maddeyle, kamu iktisadî teşebbüsleri, haraç mezat satılmak isten
mektedir. Hükümet, daha önce, bu Meclisten, bir gece yarısı, zorlamalarla geçirdiği bir yetki 
kanunuyla bunu yapmak istemiş; ancak, başta 40 milletvekiliyle Refah Partisi olmak üzere, 
diğer partilere mensup milletvekillerinin de desteğiyle Anayasa Mahkemesi nezdinde açılan dava 
neticesinde bu yetki kanunu ve bu yetki kanununa göre çıkarılan kanun hükmünde kararna
meler ve yapılan tasarruflar da, ardından, peş peşe iptal edilmiştir. 

Şimdi, yine böyle, Meclisin çok tenha olduğu, bütçeye kimsenin engel çıkarmak istemedi
ği bir anlayış çerçevesinde, bunun böyle alelacele buradan geçirilmek istendiğini görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, KİT'leri beğenmeyebilirsiniz, KİT'leri düzeltmek isteyebilirsiniz; bun
lar hakkınızdır; ama, KİT'leri mahvetmeye hakkımız yoktur. KİT'ler, tanzimattan beri gelen; 
çağdaşlaşma ve kalkınma gayretini yürüten Osmanlı Devletinden, ecdadımız zamanından Cum
huriyete intikal eden ve Cumhuriyet döneminde sanayileşme, kalkınma, çağdaşlaşma için veri
len bir mücadelenin ürünü olan tesislerdir. Bunların temelinde, yetmiş yıldır fukara milletin 
kuruş kuruş ödediği vergiler, mühendislerinin, işçilerinin, ustalarının, teknisyenlerinin, çalı
şanlarının alın teri ve nice nice hükümetlerin kararları ve gayretleri vardır. 

Maalesef, KİT'ler, 1980'den sonra, 12 Eylül döneminde, onu takip eden sekiz yıllık Ana
vatan hükümetleri döneminde ve onu takip eden bu iki yıllık DYP-SHP hükümetleri zamanın
da çürümeye terk edilmiştir ve millet, âdeta bıktırılarak, "aman bu kurumlardan kurtulalım" 
diye yıldırılarak, şimdi, haraç mezat satılacak bir noktaya gelmiştir. Bunu Anavatan Partisi 
böyle uygulamıştır -altını çizerek aynen söylüyorum- ve kendileri, iftiharla, "biz özel 
teşebbüsçüyüz" demektedirler. Tamam, özel teşebbüsçü olabilirsiniz, biz buna karşı değiliz, 
KİT'lerin özelleştirilmesine de karşı değiliz, bunu ifade edeyim; ama, KİT'ler, çalışır vaziyette, 
faal vaziyette, diri vaziyette, kalitesiyle, kapasitesiyle, teknolojisiyle, üretir vaziyette devredilir. 
Bunu yapmadığınız takdirde, bunun altında bir gaflet, hatta hatta bir hıyanet var demektir. 
Onun için KİT'leri bu hale getirenlerden, bunun hesabının sorulması lâzım; ama, maalesef, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğü ve çalışma düzeni, milletvekillerine, ne komisyon
larda ne de Genel Kurulda bunu soracak vasatı vermektedir. 

Batı'da falan ülkeye satılacak olan 10 tane, 20 tane, 50 tane silahın dahi üzerine ambargo 
koyan, bunu sorgulayan, değerlendiren ve icrayı denetleyen parlamentolar vardır. Türkiye'deki 
düzen içinde, maalesef, memleketin yetmiş yıllık göz nurunu, alın terini heba eden, bunları 
bugünkü hale getiren idarelerin hiçbirisine hesap sorulamamaktadır. Bu da, tabiî, Türkiye'de
ki düzenin, hukukî bakımdan da, denetim bakımından da ne kadar verimsiz, geri, -kasıtlı ol
masa bile- ne kadar gafilane tanzim edildiğini ortaya koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu DYP-SHP Hükümeti, işbaşına geldiği zaman, "biz KİT'leri özerk-
leştireceğiz; politikacıların, il başkanlarının, ilçe başkanlarının elini buradan çekeceğiz, bu ku
rumları verimli hale getireceğiz; yani, önce özerkleştireceğiz, ardından da özelleştireceğiz" de
mişti; yani, "Anavatan Hükümeti sekiz yıl bu hatayı yaptı, biz yapmayacağız" demek istemiş
ti. Hükümet Programına bu kararın girmesinde, büyük ölçüde, SHP'nin ağırlığının olduğunu 
zannediyorum. Ama, ne olduysa, bu sosyaldemokratlar nasıl efsunlandıysa, nasıl büyülendiy-
se, DYP-SHP İktidarı zamanında, bütün misyonlarını kaybederek, şimdi DYP'nin akıl almaz, 
havsala almaz bir tutumuna teslim olmuş bulunmaktadır. 

KİT'lerle ilgili yankılar bütün illerden gelmektedir. Ben burada yer ve mekân zikretmeye
ceğim. KİT'lerin haraç mezat satışına karşı, KİT'lerin bulunduğu illerde işçiler galeyana 
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gelmekte, o illerdeki esnaf galeyana gelmekte; o iller için, o beldeler için büyük iktisadî varlık 
olan, geçmişte üretim ve gelir temin eden ve bugün de etmesi gereken bu kuruluşların, bugün 
bu hale getirilmiş olmasının hesabı sorulmaktadır. Halk, bunun hesabını sormaktadır ve sora
caktır. 1994 seçimlerinde, bu hesap çok daha net sorulacaktır; bunu kesinlikle ifade ediyorum. 
Bu Hükümet, eğer iyi niyetliyse -ki iki yıl kaybetmiştir- hemen bunları düzeltmeye başlaması 
gerekir. Bunları bu hale getiren mantığı, bunları bu hale getiren beceriksizliği, bunları bu hale 
getiren bigâneliği, ilgisizliği ben herhangi bir kelimeyle burada tavsif etmek istemiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sanayi kuruluşları -ister özel olsun ister kamu kuruluşu olsun- aynı 
metotlara göre yönetilirler, aynı usullere göre çalışırlar. Bunların başına dirayetli idareciler, ge
tirdiğiniz, yeterli sermaye, verdiğiniz yatırım için, teknoloji yenilemek için -ki, bu devamlı gerekir-
gerekli desteği sağladığınız zaman başarılı olurlar. Bugün, Fransa'da da, İngiltere'de de, başa
rılı olan çok KİT var; kendi sahasında uluslararası rekabet eden kuruluşlar var. Sanayileşmiş 
Batılı ülkelerde, yani özel iş hayatının esas olduğu, sizin liberalizm dediğiniz serbest teşebbü
sün esas olduğu ülkelerde bu var ve bunlar muvaffak oluyorlar. Bunlar bizde muvaffak olmu
yorsa, bu bunları yöneten zihniyetlerin başarısızlığıdır. Eğer KİT'ler onüç senede, bu şekilde, 
zalimane bir şekilde batırılmasaydı, bunlar kaynak üretirler ve yeni yatırımlara imkân hazır
larlardı. İç Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun, memleketimizin birçok 
bölgesinin, bugün karşılaştığımız fakir, işsiz, yoksul manzaraları, KİT'lerin bu bölgede verim
li şekilde organize edilmesiyle ancak ortadan kaldırılabilir. Siz, bütün KİT'leri buradan geçire
ceğiniz bütçe kanunu çerçevesinde satsanız dahi, -altını çizerek söylüyorum- eğer İç Anadolu'
yu, Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu'yu hatta batının birçok ilçelerini ve bölgelerini 
kalkındırmak istiyorsanız, buralara KİT anlayışıyla el uzatmaya mecbursunuz; statüsü verimli 
bir şekilde düzenlenir, geliştirilir; ama mutlaka destek vermeye mecbursunuz. 

Bakın, Anavatan Hükümeti zamanında, 1984'ten, 1991 yılına kadar olan dönemde, bü
tün iyi niyetle her türlü teşvikin verilmesine rağmen, her türlü desteğin verilmesine rağmen, 
maalesef, bu bölgelerde yatırım olmamıştır. Yani, kâğıt üzerinde verilen destekler, bu fakir böl
gelere gerekli yatırımı götürmemektedir. Bu bölgelerde işgücünü, sanat erbabını, yöneticiyiyi, 
bulmak, burada istihdam etmek mümkün olmadığı için, özel sektör -yine Anavatan döneminde-
Istanbul, İzmit, İzmir gibi bazı gelişmiş bölgelerde teşvik tahditlerinin kaldırılması sebebiyle, 
bütün yatırımlarını Marmara Bölgesi'ne, Ege Bölgesinin belli yörelerine yapmış ve Doğu Ana
dolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi bugünkü fakru zaruret içerisi
ne düşmüş bulunmaktadır. Onun için, siz, KİT anlayışınızı düzeltmeye mecbursunuz. Bu, ha
raç mezat satış anlayışıyla Türkiye'yi bir yere götüremezsiniz; bunun hesabı birgün sorulur. 

Ben, üzüntülerimi belirterek bunları size ifadede fayda gördüm; arz ederim, hürmetler ede
rim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 3 önerge vardır, veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1994 malî yılı bütçe kanunu tasarısının, "Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye 

Değişikliği" başlıklı 41 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının tasarıdan çıkarılmasının aşağıdaki 
gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz. 
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Turhan Tayan İhsan Saraçlar Nevzat Ercan Nami Çağan Adnan Ekmen 
Bursa Samsun Sakarya İstanbul Batman 

Fethiye özver Halil Başol 
Tekirdağ Tekirdağ 

Gerekçe : 
Bilindiği üzere, borçlanmalar her yıl bütçe kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. Maddede 

anılan şekilde hisse senedine dönüştürülebilir devlet tahvili çıkarılmasıyla, vade tarihinde, iste
nildiği takdirde alıcıya nakit veya hisse senedi seçimi olanağı sağlanmaktadır. Esasen, maddede 
anılan bu uygulama bir borçlanma enstrümanı olmakla birlikte, gerekli koşulların mevcudiyeti 
halinde özelleştirmeyi de içermektedir. Bu nedenle, bu düzenlemenin bütçe kanunda yer alma
masının daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1994 malî yılı bütçe kanun tasarısının 41 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının kanun hükmün

de çıkarılmasını teklif ediyoruz. 
Saygılarımızla. 

İrfan Gürpınar Algan Hacaloğlu Hasan Akyol Uluç Gürkan İbrahim özdiş 
Kırklareli İstanbul Bartın Ankara Adana 

Gerekçe 
Anayasanın 161 inci maddesi, bütçe kanununda bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hük

mün yer alamayacağını amirdir. Bütçe kanununun 41 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ise, KİT'le
rin gizli özelleştirilmesiyle ilgili bir düzenleme getirmektedir. Bu durum açıkça Anayasaya aykı
rıdır. Bu sebeple, anılan fıkranın metinden çıkarılmasını teklif ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1994 malî yılı bütçesi kanunu tasarısının 41 inci maddesinin metinden 

çıkarılmasını arz ederiz. 
Oğuzhan Asiltürk Abdüllatif Şener Ahmet Arıkan Şinasi Yavuz İsmail Coşar 

Malatya Sivas Sivas Erzurum Çankırı 

Gerekçe : 
Anayasaya aykırı yetkiler verilmektedir. 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, birinci ve ikinci sırada okuttuğum önergeler 4 üncü 

fıkranın maddeden çıkarılmasını, 3 üncü sırada okuttuğum önerge maddenin tamamının çıka
rılmasını istemektedir. Aykırılık bakımından üçüncü sıradaki önerge en aykırısı olduğundan, 
onu tekrar okutup oylayacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1994 malî yılı bütçe kanunu tasarısının 41 inci maddesinin metinden 

çıkarılmasını arz ederiz. 
Oğuzhan Asiltürk 

(Malatya) ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Turhan ihyan ve trfan Gürpınar'ın önergeleri aynı mahiyettedir; birini okutup ikisini bir

den işleme koyacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1994 malî yılı bütçe kanunu tasarısının, "Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye 
Değişikliği" başlıklı 41 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının tasarıdan çıkarılmasının aşağıdaki 
gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan 
(Bursa) ve arkadaşları 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Bizim önergemiz de okunsun efendim. 
BAŞKAN — Onu da okuyalım efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1994 malî yılı bütçe kanunu tasarısının 41 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının kanun metnin

den çıkarılmasını teklif ediyoruz. 
Saygılarımızla. 

Algan Hacaloğlu 
(İstanbul) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılamıyor, Hükümet katılıyor. 
İki önergeyi birlikte oyluyorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi, kabul edilen önerge ışığında oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum : 
Hazine Kefaletleri 
MADDE 42. — a) Kamu iktisadî teşebbüslerinin destekleme alımları ve diğer faaliyetleri 

ile ilgili finansman ihtiyaçları için yapacakları borçlanmalara Hazine kefaleti vermeye, 
b) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin kredi, sigorta ve garanti faaliyetleri nedeni ile 

yüklendiği işlemlerden doğabilecek politik riskleri garanti etmeye ve bu risklerden doğabilecek 
zararları ödemeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 
BAŞKAN —42 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum : 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özlük Hakları 

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

MADDE 43. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, 
aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevril
mesinde uygulanacak aylık katsayısı 1.1.1994 - 31.3.1994 döneminde (980), 1.4.1994 tarihinden 
itibaren (1.100); memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı 1.1.1994 
- 31.3.1994 döneminde (2.275), 1.4.1994 tarihinden itibaren ise (2.570) olarak uygulanır. 

b) Kurumların yurtdışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Devlet memurlarının 
yurtdışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye kadar, 12.3.1987 tarih ve 87/11595 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan hükümlere göre ödenir. 

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca ça
lıştırılan sözleşmeli personelin sözleşme ücret tavanı 1.1.1994 - 31.3.1994 döneminde (24.800.000) 
lira, 1.4.1994 tarihinden itibaren (27.800.000) lira olarak uygulanır. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
44 üncü maddeyi okutuyorum : 
İkramiye ve Diğer Ödemeler 0 

MADDE 44. — a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile ek ve değişik
liklerine göre verilen ve aynı kanunla belirtilen oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle buluna
cak ikramiyenin ödenmesine devam olunur. Anılan kanun 26.7.1983 tarih ve 2867 sayılı Ka
nunla değişik 60 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında bütçe kanunu ile belirleneceği ifade edilen 
ikramiye katsayısı olarak 1994 yılında Devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı uy
gulanır. 

b) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya ka
dar, aynı Kanunun 164 üncü maddesine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapılacak güm
rük işlemleri ve yük alıp vermeleri için aynı madde uyarınca alman ücretlerin en az yarısı, 164 
üncü maddede sayılan hak sahiplerine, bu işlerde fiilen görevlendirilen diğer bakanlıklar per
soneli ile saymanlık memurlarına ve diğer memurlara Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanca belirlenecek usul ve esaslara göre ödenir. 

Bu ücretlerden kalan paranın, söz konusu Müsteşarlık personeline ödenmesine veya anı
lan Kanunun 161 inci maddesinin 4 üncü bendinde belirtilen amaçlarla kullanımına yahut kıs
men ya da tamamen Hazineye irat kaydına ilişkin esasları belirlemeye Gümrük Müsteşarlığı
nın bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı personeline 484 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü 
maddesine göre 1994 yılında yapılacak ödemeleri, Gümrük Müsteşarlığı personeline yapılan 
ödemelerin miktar ve oranlarını da dikkate almak suretiyle, belirlemeye Majiye Bakanı yetkilidir. 

İkinci ve üçüncü fıkra uyarınca yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi 
ve kesinti yapılamaz. 

c) Yataklı tedavi kurumlarında (En az 25 yataklı) normal mesai saatleri dışında, genel ta
til günlerinde veya hafta sonu tatillerinde, normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet 
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karşılığında kurumunca izin kullanmasına imkân verilmeyen sağlık ve yardımcı sağlık hizmet
leri sınıfı personeline, bu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gerekli düzenleme
ler yapılıncaya kadar almakta oldukları özel hizmet tazminatı tutarının binde yedisi her bir 
izin suretiyle karşılanamayan nöbet saati için (Nöbet süresi kesintisiz 8 saatten az olmamak 
üzere) ayrıca ödenir. Ancak ayda 80 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ödeme damga 
vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 

"Bu fıkra hükmü üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uy-
gulanir." 

d) 29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı Kanuna 517 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 
inci maddesi ile eklenen Ek 3 üncü maddesi uyarınca Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü personeline 
ödenecek fazla çalışma ücretinin usul, esas ve miktarlarını tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN-—44 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
45 inci maddeyi okutuyorum : 
Tayın Bedeli 
MADDE 45. — a) Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi hakkında 22.6.1978 ta

rih ve 2155 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek aylık tayın be
deli, günlük er istihkakının bir aylık tutarı esas alınarak hesaplanır. Ancak, bu şekilde ödene
cek tayın bedelinin aylık tutarı (700) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması 
sonucu bulunacak miktarı geçemez. 

b) Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerinin erler gibi iaşe edilmelerine devam olunur. Bun
lardan, kazandan iaşelerinin mümkün olmadığı, bağlı bulundukları komutanlık veya kurum 
amirliğince yazılı belge ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
46 ncı maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstihdam Esasları 

Kadroların Kullanımı 
MADDE 46. — a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, bunlara bağlı 

döner sermayeli kuruluşlara, kanunlarla kurulan fonlara, kefalet sandıklarına ve hizmetlerini 
genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlara tahsis 
edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından 31.12.1993 tarihi itiba
riyle boş olanlar ile bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanların açıktan atama ama
cıyla kullanılması ve bu kurumların boş memur kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 86 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına göre açıktan vekil atanması Maliye Bakanlığının 
iznine tabidir. Ancak, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten sayılan 
görevlerde olanlar, Yükseköğretim Kurumu öğretim elemanları ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca istisnai memuriyetlere atanacak olanlar için izin aranmaz. 
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Hizmetine ihtiyaç duyulmaması veya bütçe imkânlarının yetersizliği sonucu açıktan ata
ma izni verilmemesi nedeniyle kurumlarına başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde ataması 
yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülüğü kalkar. 

"b) ti özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselere tahsis edil
miş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından 31.12.1993 tarihi itibariyle 
boş olanlar ile bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanların açıktan atama amacıyla 
kullanılması içişleri Bakanlığının iznine tabidir." 

c) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, mahallî idareler ve kamu iktisadî teşebbüsleri, Özel 
kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar ve bunlara 
bağlı işyerleri, sakat ve eski hükümlüler için; 

1. 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlan 
taşımak kaydıyla anılan Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolardan, 

2. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine göre istihdam edilen söz
leşmeli personele ait sözleşmeli personel pozisyonlarından, 

3. Maliye Bakanlığınca vize edilmiş işçi kadro ve pozisyonlarından, 
tş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oranlarda kadro ve pozisyon ayırmaya ve 

yükümlü oldukları kadar atama yapmaya mecburdurlar. 
d) 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun değişik 17 ncİ maddesine göre hüküm

lü çalıştırmakla yükümlü kuruluşlar, bu amaçla, mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının % 3'ünden 
az ve % 5'inden fazla olmamak üzere işçi kadro ve pozisyonu ayırmak zorundadırlar. 

e) Genel ve katma bütçeli kuruluşların döner sermaye ve fon saymanı kadroları ile katma 
bütçeli kuruluşların sayman kadrolarından Maliye Bakanlığınca uygun görülenler gerektiğin
de bu Bakanlığın kadro cetvellerine eklenebilir. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat 
Ayhan. 

Buyurun Sayın Ayhan. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; görüşülen 46 ncı maddenin (a) fıkrasıyla ilgili bir önerge de arz ediyoruz. Diyanet İşleri 
Başkanlığı personelinin de atamalar konusunda, Maliye Bakanlığı izninden hariç tutulmasıyla 
ilgili teklifte bulunuyoruz. 6-7 bin din görevlisi kadrosu var; bunlar özellikle köylerdedir ve 
boş bulunmaktadır, seçmenler tarafından da bütün milletvekili arkadaşlarımıza bu istikamette 
talepler gelmektedir; biz de, Hükümet kadroları boş bırakınca, "bu kadrolara tayinler yapılacak" 
demekteyiz. Bununla ilgili uygulamanın rahatlayabilmesi için, "Ancak"la başlayan cümleye, 
yani Bakanlar Kurulu müsaadesine tabi olmayan o kısma, Diyanet işleri Başkanlığı kadroları
nın da dahil edilmesini önergemizle teklif ettik; kabul göreceğini umut eder saygılarımı arz 
ederim. ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
46 ncı madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen 1994 bütçesi 46 ncı madde (a) fıkrasının "Ancak" ile başlayan cümlesine Di

yanet işleri personelinin ilavesini arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk Cevat Ayhan ismail Coşar Abdüllatif Şener Musa Demirci 

Malatya Sakarya Çankırı Sivas Sivas 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, o önergeye ben de katılıyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon, "Ancak" kelimesi 46 ncı maddenin onuncu satınndadır. 
"Ancak'*, "hâkimlik, savcılık..." diye devam etmektedir. 

önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Sayın Başkan, esasen Diyanet İşleri Baş

kanlığının her türlü talebi incelenerek tarafımdan karşılanmaktadır. Dolayısıyla, bu önergeye 
Hükümet olarak karşıyız efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
İSMAİL COŞAR (Çankırı) — Sayın Başkan, önerge üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, Anayasanın bütçe görüşmelerine dair 162 nci maddesinde 

"bölümler üzerinde görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır" der. Onun için size söz vere
miyorum. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Etmeyenler... 46 ncı madde kabul 

edilmiştir. 
47 nci maddeyi okutuyorum. 
Sözleşmeli Personel 
MADDE 47. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli ku

ruluşlar, belediyeler, il özel idareleri, kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma 
bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlarda sözleşme ile ça
lıştırılacak personel hakkında 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek 
ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dışında diğer ka
nun hükümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretlerini belirten 
cetvelleri ve tip sözleşme örneklerini, 1994 yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize 
ettirmek zorundadırlar. 

özel kanunlar uyarınca kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırılan sözleşmeli perso
nelin unvan, sayı ve ücretleri vizeye tabi değildir. Ancak kuruluşlar bunlara ait tip sözleşme 
örneklerini 1994 yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize ettirmek ve her ay bu 
şekilde çalıştırdıkları sözleşmeli personelin isim, unvan, kadro derecesi ve sözleşme ücretlerini 
gösterir cetvelleri ertesi ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığına bilgi için göndermek zorunda
dırlar. 

Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak sonradan görevlendirilecek yeni 
sözleşmeli personel (kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personel hariç) için de kuruluşlarca 
ayrıca düzenlenecek ek cetvellerin ve farklı hükümler kapsaması halinde tip sözleşme örnekle
rinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir. Yukarıdaki fıkralara göre vize işlemleri ya
pılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile ek geçici 16 ncı 
maddesi ve özel kanunları uyarınca 1993 Man yılında sözleşme ile çalışürılanlardan 1994 Malî yı
lında görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun görülenlerin Ocak-Şubat 
ve Mart aylarına ait sözleşme ücretleri, sözleşme ile çalıştırılmaları konusundaki kanunî işlemleri 
tamamlanıncaya kadar 1993 malî yılında vize edilmiş sözleşmelerine göre, yeni sözleşmeleri esas 
alınarak gerekli düzeltmeler daha sonra yapılmak üzere, Mâliye Bakanlığı vizesi aranmaksızın ödenir. 
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"Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterli
ği teşkilatlarında görev yapan personel ile ilgili olanlar hariç, her statüdeki sözleşmeli persone
le ödenecek ikramiye, teşvik ikramiyesi ve benzeri nitelikteki ödemelerin, ödeme zamanını tes
pite Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge cardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1994 malî yılı bütçe kanununun 47 nci maddesinin son fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Adnan Ekmen Fethiye Özver Turhan Tayan Orhan Kilercioğlu Halil Başol 
Batman Tekirdağ Bursa Ankara Tekirdağ 
"Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, 

Başbakanlık Merkez Teşkilatı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığında görev yapan personel ile ilgili olanlar hariç, her statüdeki sözleşmeli personele 
ödenecek ikramiye, teşvik ikramiyesi ve benzeri nitelikteki ödemelerin, ödeme zamanını tespite 
Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

Gerekçe : Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığındaki sözleşmeli personele yapılan ücret dahil her türlü ödemenin 
esas ve usullerini tespite, özel kanunlarındaki hükümler çerçevesinde bugüne kadar yapılan uy
gulamaya paralel olarak, Bakanlar Kurulunca tespiti gerekir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Çoğunluğu

muz olmadığından katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor, Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
47 nci maddeyi, kabul ettiğiniz önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi okutuyorum: 
İşçilik ödenekleri ve Geçici İş Pozisyonları 
MADDE 48. — a) Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, sürekli işçileri ile 

30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (55) ve (66) alt program
larında yer alan 100 — Personel giderleri harcama kalemlerindeki ödenekleri aşmayacak sayıda 
ve süre ile istihdam edebilirler. Sürekli ve geçici işçilere bütçede tertiplenen ödeneği aşacak şekil
de fazla çalışma yaptırılamaz. Belirtilen alt programlara hiçbir şekilde ödenek aktarması yapıla
maz ve bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve fazla çalışma ücreti ödenemez. Ancak, sürek
li işçilerin ödenek eksiklikleri ile önceden düşünülmemiş olup kanundan veya toplu iş sözleşme
lerinden doğacak yükümlülüklerin gerektirdiği ödenek Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Maliye 
Bakanlığı bütçesindeki yedek ödenek tertiplerinden karşılanabilir. 

Kurumlar bir önceki yılda çalıştırdıkları geçici işçi sayısını aşacak şekilde geçici işçi çalıştı
ramazlar. 

Bu hükümler çerçevesinde kurumların çalıştıracakları geçici işçilerin azamî sayı ve süreleri, 
Ocak 1994 sonuna kadar kurumun zorunlu hizmet gerekleri de dikkate alınarak Maliye Bakan
lığı ile müştereken tespit edilir. 

Yukarıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita amirleri ve tahakkuk memurları ile öde
nek üstü harcama yapan saymanlar sorumludur. 

b) Genel ve Katma Bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar 
ve hizmetlerini genel veya katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle 
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yürüten kuruluşlar ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuru
luşların 1.1.1994 tarihinden itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere 
ait geçici iş pozisyonları ilgili bakanlığın onayı alınmak suretiyle 31.1.1994 tarihine kadar Mali
ye Bakanlığına vize ettirilecektir. 

Bu kurumların, kanunla uluslararası antlaşmalarla veya 1994 yılı programı ile kurulması 
veya genişletilmesi öngörülen birimler için yapılacak yeni vizeler dışında, 1993 Malî Yılında 
vize edilmiş miktarları aşacak şekilde vize yapılamaz. Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyon
ları Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebi
lir veya iptal edilebilir. Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre, Sa
yıştay Başkanlığına veya Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu vize, işlemi 
yapılmaksızın ödeme yapılamaz. 

c) Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1.1.1994 tarihinden itibaren 30 iş 
gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları, ilgili Bakanlığın 
onayı alınmak suretiyle 31.1.1994 tarihine kadar Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına vi
ze ettirilir. Vize edilen geçici iş pozisyonları Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca başka 
unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Vize ettirilen cetvellerin bir 
örneği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın öde
me yapılamaz. 

d) ti özel idareleri ve belediyeler ile, bunların kurdukları birlik ve müesseselerde 30 iş gü
nünden fazla süre ile çalıştırılacak geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları her yıl İçişleri Bakan
lığına vize ettirilir. Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyonları İçişleri Bakanlığı tarafından başka 
unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. İçişleri Bakanlığı tarafın
dan vize edilen geçici iş pozisyonlarına ait vize cetvellerinin bir örneği Başbakanlık Devlet Per
sonel Başkanlığına gönderilir. Bu vize işlemi yapılmadan geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi 
bir ödeme yapılamaz. 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum : [ 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Petrolden Devlet Hakkı ve Petrol Kanunu Gereğince ödenecek Kur Farkları 
MADDE 49. — a) 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak Devlet 

hakkı, bütçenin (B) işaretli cetvelindeki "Petrolden Devlet Hakkı" tertibine gelir kaydolunur. 
b) 6326 sayılı Petrol Kanununun 116/3 üncü maddesi uyarınca yapılan transferler nede

niyle oluşacak kur farkları bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır. 
BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum : 
Kişi Borçları 
MADDE 50. —- Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî veya mücbir sebeplerle takip 

ve tahsil imkânı kalmayan, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 133 üncü 
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maddesi uyarınca silinmesi Malî Danışma Kurulu tarafından uygun görülen kişi borçlarından, 
tutarı (50.000.000) liraya kadar olanların kayıtlarından çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu miktarı aşan kişi borçlarının terkini Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına bağlıdır. 

178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye 516 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek Madde 7 uyarınca, mal ve nakit saymanları 
ile gelir ve gider memurlarının zimmetlerinin silinmesi konusundaki talepler Malî Danışma Ku
rulunca incelenerek karara bağlanır ve Maliye Bakanına sunulur. Bu karar çerçevesinde terkin 
edilen mal ve nakit saymanları ile gelir ve gider memurlarının zimmetlerinden (50.000.000) li
rayı aşanların terkin listesi bütçe uygulama sonuçları ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bilgisine arz edilir. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
51 inci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Hesaplarında Yer Verilmeyecek ve Terkin Edilecek Tutarlar 
MADDE 51. — Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para cezaları da dahil olmak 

üzere her türlü gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanetlerin alınıp geri 
verilmesinde ve Devlet kayıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzuatında belirtilmiş tutar ve oran
lar değişmemek şartıyla 1 000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz. 

Maliye Bakanı; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak doğacak aksaklıkları giderme
ye, vergi dairelerinin müfredat ve mutabakat hesapları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi 
amacıyla denetim raporlarına dayanılarak tespit edilecek kesin farkları terkine yetkilidir. 

BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
52 nci maddeyi okutuyorum : 
Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri 
MADDE 52. — 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve diğer mevzuatla saymanlara 

verilen görev ve yetkilerin bir kısmını gerekli görülen hallerde müdür yardımcılarına devrettir-
meye, devirle ilgili esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Saymanlar hakkındaki sorum
luluk, devredilen işlerle ilgili olarak görev ve yetki verilenler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
53 üncü maddeyi okutuyorum : 
Uluslararası Kuruluşlara Üyelik 
MADDE 53. — a) Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ve kamu iktisadî teşeb

büsleri, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları; uluslararası 
kuruluşlara üye olabilmek ve kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği halen üyesi 
bulunulan uluslararası kuruluşlar dışındaki kuruluşlara her yıl katılma paylarını ödeyebilmek 
için, mevzuatın gerektirdiği diğer işlemlerin yanısıra ayrıca bağlı veya ilgili bulunulan Bakanlı
ğın teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığından önceden izin alacak
lardır. 
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b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası anlaşmalar, kanun ve kararname
lerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine (katıl
ma payı ödemeleri dahil) bu madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
53 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
54 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yurtdışı Seyahatleri 
MADDE 54. — Genel ve katma bütçeli idarelerle diğer kamu kurum ve kuruluştan perso

nelinin yurtdışına yapacakları seyahatlerde kuruluş bütçelerinden harcama yapılabilmesi için 
azamî ölçüde millî havayollarına ait uçakların (Sermayesinin en az % 51'i Türkiye'de mukim 
gerçek veya tüzel kişilere ait olan) kullanılması zorunludur. Bu konudaki esas ve usulleri tespi
te Ulaştırma Bakanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
55 inci maddeyi okutuyorum : 
Amiri italik Yetkisinin Devri 
MADDE 55. — Bakanların merkezde hangi kademedeki görevlilere kadar amiri italik yet

kilerini devredebilecekleri ve merkez dışında kimlere ikinci derece amiri italik verilebileceğini, 
bütçe gider cetvellerindeki ayrım ve tasnif şeklini de göz önünde tutarak tespit etmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
56 ncı maddeyi okutuyorum : 
Vatanî Hizmet Tertibi ile ilgili Aylık Göstergeler 
MADDE 56. — Vatanî Hizmet Tertibinden bağlanmış aylıkların gösterge rakamları; ken

dileri için (1500), dul eşleri için (1150), diğer yakınları için (850) olarak uygulanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
57 nci maddeyi okutuyorum : 
Kamu Konutlan 
MADDE 57. — Yurtiçindeki kamu konutlarından alınacak aylık kira (500.000) liradan 

az olmamak üzere konutların özellikleri, memurun ücret seviyesi gibi hususlar da dikkate alı
narak Maliye Bakanlığınca tespit edilir. Meskûn yerlerden uzak, ulaşım ve iskân imkânları kı
sıtlı olan yerler ile benzeri yerlerde bulunan kamu konutlarında aylık kira, (250.000) liradan 
az olmamak üzere tespit edilebilir." 

Yakıt giderleri kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan kamu konutlarında oturanlar
dan beher metrekare için ayrıca aylık (5 000)TL. yakıt gideri alınır. 

Kamu konutlarının yakıt giderlerinin kurum ve kuruluşlarca karşılanacağı haller ile işlet
me, bakım ve onarım giderlerinin karşılanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemeye Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 
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BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
CHP Grubu adına Sayın Oymak; buyurun. 
Sayın Oymak, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; kamu konutlarından alınacak aylık kiranın tespitine ilişkin hususlarda Maliye Bakanlı
ğına yetki veren bir madde görüşüyoruz. Eskiden beri, bu düzenleme yetkisi Maliye Bakanlığı
na tanınmıştır. Ancak, bu maddede kaç metrekarelik konutlardan aylık kira olarak 500 000 
lira alınacağı belli değil; yani, 1 oda 1 salon için de 500 000 lira aylık kira tespit etmek zorun
da, eğer madde bu haliyle geçerse; çünkü, maddenin birinci paragrafında "Yurtiçindeki kamu 
konutlarından alınacak aylık kira (500 000) liradan az olmamak üzere konutların özellikleri, 
memurun ücret seviyesi gibi hususlar da dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca tespit edilir" 
deniliyor; ikinci ve üçüncü paragrafın da "Yakıt giderleri kurum ve kuruluşlar tarafından kar
şılanan kamu konutlarında oturanlardan beher metrekare için ayrıca aylık (5 000) TL. yakıt 
gideri alınır. 

Kamu konutlarının yakıt giderlerinin kurum ve kuruluşlarca karşılanacağı haller -ki, bunlara 
daha çok devlet mahallesi diye tabir ettiğimiz veya bir fabrika sahası içinde olan yerler dahıldir-
ile işletme, bakım ve onarım giderlerinin karşılanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemeye Ma
liye Bakanlığı yetkilidir" deniliyor. 

Son paragraf belki bir zorunluluktan gelmiştir. Az önce de belirttiğim gibi, buna benzer 
hususlar geçmiş bütçe kanunlarında da vardır. Ancak, Grup olarak üzerinde durduğumuz hu
sus Bakanlık, bu maddeye göre asgarî 500 000 liralık bir konut kirası tespit etmek zorunda. 

Biliyorsunuz, kamu konutları 1980'den sonra bütün devlet kuruluşlarında yaygın hale gel
miştir; ancak, yeterli düzeyde değildir. Bunun getiriliş amacı da, memurlara maaş olarak vere
mediğimiz belli miktardaki ödentilerin bir ölçüde aynî olarak yapılmasıdır. 

Türkiye'nin şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda, çıplak kira olarak 500 bin lira 
belirlendiğinde, Ankara, İstanbul, tzmir gibi büyük şehirler dışında özellikle ilçelerde hatta 
doğu ve güneydoğudaki belli illerde 500 bin liraya, çok daha geniş, çok daha rahat oturabile
cek nitelikte konut bulmak mümkündür. O nedenle 500 bin lira rakamı, gerçekten son derece 
azdır. 

Burada, belki açık olarak söylenmemiş; ama, gizli olan bir şey var. O da şu: Kamu konut
larının boş kalmasını sağlayıp, bir an evvel elden çıkarma. Yani, bir anlamda da Hükümet özel
leştirmenin bir başka yolu olarak görüyor galiba. Bu miktarın mutlaka düşürülmesi gerekir. 

Bütçe Kanunu ile geçen yıl uygulanmaya başlanan konut yardımı var. Bu yılki Bütçe Ka
nunu Tasarısından konut yardımına ilişkin herhangi bir husus yok. Konut kiralarının bu yıl 
ne kadar artırılacağını da Hükümetin bir önce, hatta bugün burada açıklamasını bekliyorum. 

Türkiye'de kamu konutlarının yönetimi, esasında, Kamu Konutları Kanunu ile belirlenen 
usullere uygun şekilde yapılması lazım. Ancak, uygulamada, Kamu Konutları Kanunu ve ona 
uygun olarak çıkarılan yönetmelik hükümleri bir tarafa bırakılarak, büyük ölçüce, bakanların 
takdirine uyularak yürütülmüştür, örneğin, sıra tahsisli konutlarda beş yıllık oturma süresi 
vardır; fakat, buna hiçbir kuruluşta -askeriye buna büyük ölçüde uyuyor- uyulduğunu şahsen 
görmedim. Bu kuruluşlardaki kamu konutları, eşe dosta, yandaşa peşkeş çekme, onları mükâ
fatlandırma şeklinde uygulanıyor. 
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Konut kira yardımı nedeniyle, kamu konutlarında oturanlarla oturmayanlar arasındaki 
uçurum, özellikle büyük şehirlerde bir ölçüde giderilmeye çalışılmış, ancak yeterince giderildi
ğini de söylemek mümkün değil. 

Bizim önerimiz, düşüncemiz, 500 bin liralık asgari limitin, hiç olmazsa kaç metrekare üze
rinden alındığını, başta küçülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bırakın Doğu'yu, Güney-
doğu'yu, Orta Anadolu'yu, Ankara'nın Sulakyurt ilçesinde bile insanca yaşanacak bir konu
tu 500 bin liranın altında temin etmek, kiralamak mümkün. O nedenle, bu belirlenen miktar 
son derece yüksek. Eğer konut kaloriferliyse ayrıca yakıt giderinin de ilave edilmesi gerekiyor. 
Yakıt gideri ise konutlarda metrekare başına aylık 5 bin lira takdir edilmiş, bu da asgari limit. 

Konutların hor kullanıldığı bilinen bir gerçek; ancak, yakıt giderlerine devletin yaptığı süb
vansiyon da çok fazla değil. Bu, kamuda çalışanlara verilen mükâfat gibidir. Konutta oturan
larla oturmayanlar arasındaki haksızlığı gidermenin yolu, kamu konutlarında oturanların ki
ralarını astronomik rakamlara çekmek değil, tersine, konut veremediğimiz insanlara konut ki
ra yardımını günün şartlarına uygun hale getirmektir. Madde, bu haliyle, konutta oturanları, 
özellikle kırsal kesimde konutta oturanları cezalandırma niteliğindedir. Bu maddedeki rakam
ların makul seviyeye çekilmesinde büyük yarar vardır. Ayrıca, kaç metrekareden asgari konut 
kirası alınacağının da belirlenmesi gerekir. O konuda, maddede esneklik yok. 

Bu madde, sadece Maliye Bakanlığını ilgilendiren bir madde değil; KİT'ler dahil, genel 
ve katma bütçeye dahil olan bütün kuruluşları ilgilendiren bir madde. "Konutlardan kira 
alınmasın" demiyorum; ama, makul seviyelerde alınsın; insanları cezalandırır, konutları boş 
bırakır sonucu doğurmayacak ölçülerde alınsın istiyorum. Sosyal adaleti sağlamanın yolu in
sanları cezalandırmak değildir. Tam tersine, aradaki farkı, bir şekilde, bu imkândan yararlan
mayanlara da tanımak suretiyle adaletsizliğin giderilmesi gerekir. 

Bu madde böyle geçtiği takdirde, Maliye Bakanlığı -istese de istemese de- konutların kira
sını 500 bin liranın altında takdir etme yetkisine sahip olmadığından, alt limit bu olacaktır. 
Yani, eğer bir yerde, 50 metrekarelik bir kamu konutu varsa, bunu esas alması lazım; çünkü, 
taban bu ve buradan kanun olarak geçiyor. 

O nedenle, devletle, devlete hizmet edenleri karşı karşıya getirecek olan bir anlayıştan uzak
laşarak, bu maddedeki rakamların daha makul seviyelere çekilmesini Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına talep ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oymak. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Cevat Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; günlerce, gazeteler

de, basın organlarında "Hazinenin dibi yok, ödediğiniz vergiler faize ve borçlara gidiyor, bu
naldık, sıkıldık" diye, hem millete, vergi kanunuyla getirilecek olan yeni vergilerin makul gös
terilmesi hem de âdeta, zımnen, Parlamentoya ve özellikle de muhalefete, bu vergi tasarısının 
engellenmemesi istikametinde baskı yapar bir efkârıumumiye oluşturulma temayülünü görü
yorum. Bu, tabiî, tersine tepecektir, onu da arz edeyim. 

Burada söylemek istediğim şudur: 1980 öncesi, kamu kuruluşlarına lojman yapılmazdı. 
Sadece, dağ başındaki fabrikalarda, işyerlerinde, devlete ait tesislerin korunması, kollanması 
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için zarureten oraya lojman imkânı verilirdi. Planlamada çalışan arkadaşlar bilirler; katiyen, 
kamu kuruluşlarına lojman geçiremezdiniz ve geçiremezdik. Bunu, kamuda çalışan bir arka
daşınız olarak söylüyorum. 

1980'den sonra ne olduysa, büyük şehirlerin en mutena yerlerinde, kamu kuruluşlarına 
blok blok apartmanlar almaya başladık. Oran'da önce 450 milletvekiline birer villa -bunlar 
1980'den sonra- ardından 2 200 konutluk Millî Savunma Bakanlığı lojmanları, ardından Mali
yenin, Sayıştayın, Danıştayın, bakanlıkların, derken, işte biz son 10 yılda bütçeyi biraz da bu
ralarda yedik. Yani bugün kamunun borçlanma oranı yüzde 16-17'ye çıktıysa, bundandır; bu 
kadar yüksek faiz ödüyorsak bunlardır; bu kadar büyük taksit ödüyorsak bunlardır. Üzülerek 
ifade edeyim. Bu lojmanların da tamamına yakını yüksek bürokratlarımız içindir. Genel mü
dür beyefendi, genel müdür maaşı alır, yönetim kurulu başkanlığı maaşı alır, bir yerde iştirak 
varsa -ki birçok kamu kuruluşlarında var- oradan da üçüncü bir yerden yönetim kurulu üyeliği 
maaşı alır, bir de devletin lojmanında oturur... İktidar değişikliğinde, genel müdür değişince, 
yeni genel müdürün hanımı eğer banyonun fayansını, lavobanın rengini beğenmediyse, yık ba
kalım yeni baştan, 50 milyon, 100 milyon harca; koltukları, perdeleri, mutfağı vesaireyi yenile, 
tefriş et... İşte devletin gelirleri buraya gidiyor. 

Bu olaya niçin gerçekçi.olarak el koymuyoruz. Şu bütçe gelirken, Maliye Bakanının, "Ben 
ısrar ediyorum, bu lojmanların hepsini satacağım, önce milletvekili lojmanlarından 
başlayacağım" demesi lazımdı. Sayın Cindoruk, yeni seçilip geldiği zaman, "lojmanları 
satacağım" demişti keşke satsaydı. Milletvekilleri ev tutup oturmaktan aciz değil, Türkiye şart
larına göre çok yüksek maaş alıyorlar ve birçoğunun da kendi evi var. Yüksek bürokratlarımı
zın da çoğunun kendi daireleri var. Bunlan kiraya verip, devletin lojmanında oturuyorlar. On
dan sonra da metrekare başına 5 bin lira yakıt parasına çok diyoruz. Bunun neresi çok arka
daşlar? 100 metrekarelik bir lojmanda, bu, 500 bin lira yapar. Bugün, hangi apartmanın 500 
bin liranın altında yakıt gideri var? Onun için, gerçekçi olalım. Yani, hepimiz, Türkiye Cum
huriyetinin Hazinesine elimizi sokmuşuz yağma ediyoruz, Tevfik Fikret'in dediği gibi; "Bu hanı 
yağma nereye kadar gidecek?" tşte dibi çıktı. Sayın Başbakan, "aman vergi kanunu çıksın" 
diye çırpınıyor. Ne olacak çıksa? Sizin bu sene bütçe açığınız en azından 120-150 trilyon lira, 
önümüzdeki sene 200-300 trilyon lira olacak. Hazine Müsteşarı, 1994 yılında bankalardan 393 
trilyon lira borç alacağız" diyor. Bunun manası, yıllık 300-350 trilyon lira faiz ödeyeceksiniz 
demektir. Onun için, iki yakamızı bir araya toplamamız lazım, bunun başka çıkış yolu yok. 
Kendimizi aldatmayalım, kimseye de kelam rüşveti vermeyelim, önce milletvekillerinden baş
layıp, bir zapturapta girmemiz lazım. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Kanun teklifimiz var. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Osmanlı Devleti de böyle battı. Açın tarihi okuyun; borç

landı, borçlandı, borçlandı, ardından düyun-i umumiye geldi, malî iflas geldi ve tepetakla git
ti. Borcunuz varsa medenî kölesiniz, ister fert olarak, ister devlet olarak. Sayın Cumhurbaşka
nı, Başbakan olarak ilk Hükümet Programını burada okurken, "Sen muhalefette iken 'Çekiç 
Güç'ü çıkaracağım' diyordun, şimdi niye çıkarmıyorsun?" dediğimde, "Ne yapayım, 50 mil
yar dolar borcum var, faturası var bunun" dedi. Bunlar zabıtlarda vardır, açın bakın... 

Bu itibarla, Maliye Bakanlığımızın, önümüzdeki dönemde, inşallah bu disiplinleri kamu 
yönetimine getirmesini arzu ve temenni eder, hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
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Buyurun Sayın Bakan. . < 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her 

iki arkadaşımıza, bana açıklama fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. 
Bu, gerçekten önemli bir konu. Konuya kısmen el atılmış ve bazı çalışmalar yapılmış. Ki

rayı sınırlandırma işi geçen sene bütçeyle getirilmiş. Bu sene miktarlar artırılıyor, yakıt gideri 
konusunda tedbirler getiriliyor. Bu, lojmanda oturmayanların dikkatini veya hasetini çekme
den, hiç değilse, oturduğu lojmanda gerekli kirayı vermesi, yakıtın da bir kısmım veya hepsini 
ödemesi amacıyla alınmış bir tedbirdir ve bu tedbirlerin mutlaka devam etmesi gerekmektedir. 
Nitekim, biz, sınırı 500 bin olarak tuttuk. Meskûn yerlerden uzak veya ulaşım ve iskân imkân
ları kısıtlı olan yerleri de 250 bin lira ile sınırladık. Burada bir koruma söz konusudur. Bu ko
nutların durumuna göre, en az 250 bin ve 500 bin lira olmak üzere tespit edilecektir. 

Biz, Maliye Bakanlığı olarak, ilk defa, kamu konutlarının envanterini çıkarıyoruz; bunla
rın özellikleri nelerdir, dağılımı nasıldır bunları tespit ediyoruz. Bu bilgiler sadece birkaç yer
den gelmedi, önümüzdeki günlerde oralardan da geldiğinde, yeni baştan, bunları, bu söyledi
ğiniz esaslar dahilinde değerlendirmeye tabi tutacağız. 

tkinci olarak arz ettiğiniz, resmî taşıtlar konusu hep gündeme geliyor. Bunların gerek alım
ları, gerekse kullanımları konusunda çeşitli iddialar var. Bunlar için de demin söylediğim en
vanteri yapıyoruz, bu söylediğim envanter çerçevesinde tedbirlerini alacağız. Biraz evvel geçen 
maddeyle de bu bütçede, bu konudaki tedbirlere yer verdik. 

Keza, kamu personelinin dağılımı ve özellikleri konusunda da bir envanter çıkardık; şu 
anda elimizdedir. 

Sıra tahsisli konutlar konusunda, Maliye Bakanı olduğumda bu hususta bazı talepler gel
di, bu talepler çerçevesinde konuyu incelettim. Bu konutlarda 6 ilâ 17 senedir oturan persone
limizin olduğunu tespit ettim. Esasen, bu personelimizin 5 yıl oturması, sonra da diğer perso
nelimizin bu haktan istifade etmesi gerekiyordu; ama, bu gerçekleşmemiştir. Biz -bazılarını zorla 
çıkarmak suretiyle- kanunun bu konuda vermiş olduğu yetkiyi kullandık ve bu kişileri lojman
dan çıkardık. Tabiî bu kanun gereğinin sadece Maliye Bakanlığınca yerine getirilmesi değil, 
diğer kamu kuruluşlarınca da yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunun gereğini yapmak üzere 
gerekli tedbirleri alacağız. 

Yine bir sayın üyemizin söylediği gibi, 50, 60, 70 metrekare gibi lojmanlarda, esasen, ka
pıcılar, bekçiler, teknisyenler oturmaktadır; hatta bunlardan dahi ücret alınmamaktadır. 

Ezcümle şunu ifade edeyim: Bütçeyle birlikte bu düşüncelerimizi ve yaptığımız envanter
leri de bir araya getirmek suretiyle, satışsa satış veyahut alınması gereken diğer tedbirler varsa 
onları almanın gayreti içinde olacağız. 

Yüce Meclisin, burada bize vermiş olduğu yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı, bu yet
kileri kullanırken de elimizin vicdanımızda olacağını, bu vesileyle Yüce Kurula arz etmek için 
söz aidini, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır; sırasıyla okutacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1994 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 57 nci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 
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Faruk Saydam Gürhan Çelebican Orhan Ergüder 
Manisa İstanbul İstanbul 

Melike Haşefe Murat Başesgioğlu Nevşat özer 
İstanbul Kastamonu Muğla 

Kamu Konutları 
MADDE 57. — Yurt içindeki kamu konutlarından alınacak aylık kira birim bedeli (500 

000) liradan az (1 000 000) liradan fazla olmamak üzere konutların özellikleri, memurun ücret 
seviyesi gibi hususlar da dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca tespit edilir. Meskûn yerlerden 
uzak, ulaşım ve iskân imkânları kısıtlı olan yerler ile benzeri yerlerde bulunan kamu konutların
da aylık kira birim bedeli (250 000) liradan az (500 000) liradan fazla olmamak üzere tespit edi
lebilir. 

Yakıt giderleri kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan kamu konutlarında oturanlardan 
beher metrekare için ayrıca aylık (5 000) TL. yakıt giderleri alınır. 

Kamu konutlarının yakıt giderlerinin kurum ve kuruluşlarca karşılanacağı haller ile işlet
me, bakım ve onarım giderlerinin karşılanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemeye Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

Gerekçe : 
1994 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 57 nci maddesinde yurt içindeki kamu konutların

dan alınacak aylık kira bedelinin, en az 500 000 TL. olacağı konutların özellikleri ve memurun 
ücret seviyesi gibi hususlar dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca tespit edileceği öngörülmüş 
olup, bu konuda Maliye Bakanlığına sınırsız bir yetki verilmiştir. Ayrıca, kaloriferli konutlarda 
m2 başına ayda (5 000) lira yakıt gideri alınması hükmü getirilmektedir. 

Tasarının aynen kanunlaşması halinde, Maliye Bakanlığı kamu konutlarında oturanlardan 
alınacak aylık kira birim bedelini 500 bin Türk Lirasından az olmamak üzere tespit etmeye yet
kili kılınmaktadır. Burada tavan belirlenmediğinden, Maliye Bakanlığınca özellikle Ankara, İs
tanbul ve İzmir illerinde serbest piyasa fiyatlarına yakın 2,5 milyon veya 3 milyon lira civarında 
kira bedeli tespit edilebilecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde konutta oturan bir personel, yakıt 
dahil aylık konut kira bedeli olarak 3 milyon veya 3,5 milyon lira ödemek durumunda kalacak
tır. 1993 yılında metrekare başına alınan aylık 2 bin lira kira birim bedeli ve 3 bin lira yakıt gide
ri yanında lojman kira bedelinin aylık 600 bin liradan 1994 yılında altı kat artırılarak, 3,5 mil
yon liraya yükseltilmesi gerekecektir. Memur maaşlarında 1994 yılının ilk üç ayı için yüzde 15 
artış öngörülmüş olup, Türk Silahlı Kuvvetleri personelindeki artış miktarı 750 bin lira ile 2,5 
milyon lira arasında değişmektedir. Bu durumda maaş artışı lojman kira ve yakıt giderlerindeki 
3 milyon Türk Liralık artışı dahi karşılayamayacaktır. Konutta oturan personel mağdur duruma 
düşürülecektir, önerge kabul edildiği takdirde 120 metrekarelik bir kaloriferli konutun aylık ki
ra ve yakıt gideri azamî 1 milyon 600 bin lira olacaktır. Bu miktar bir önceki yıla göre azamî 
yüzde 166 oranında artış getirecektir. 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1994 Malî Yılı Bütçe Kanununun 57 nci maddesinin birinci paragrafı
nın ikinci sırasına "... aylık kira..." dan sonra "100 metrekarelik konutlarda'* ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 
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Algan Hacaloğlu İbrahim özdiş Lüftü Esengün Şinasi Yavuz 
İstanbul Adana Erzurum Erzurum 

Ahmet Arıkan Kemalettin Göktaş 
Sivas Trabzon 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre tekrar okutup işleme koyacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -

Görüşülmekte olan 1994 malî yılı bütçe kanun tasarısının 57 nci maddesinin aşığıdaki şe
kilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Faruk Saydam (Manisa) ve arkadaşları 
Kamu Konutları 
Madde 57. — Yurt içindeki kamu konutlarından alınacak aylık kira birim bedeli (500 000) 

liradan az (1 000 000) liradan fazla olmamak üzere konutların özellikleri, memurun ücret sevi
yesi gibi hususlar dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca tespit edilir. Meskûn yerlerden uzak, 
ulaşım ve iskân imkânları kısıtlı olan yerler ile benzeri yerlerde bulunan kamu konutlarında ay
lık kira birim bedeli (250 000) liradan az (500 000) liradan fazla olmamak üzere tespit edilebilir. 

Yakıt giderleri kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan kamu konutlarında oturanlardan 
beher metrekare için ayrıca aylık (5 000) TL. yakıt gideri alınır. 

Kamu konutlarının yakıt giderlerinin kurum ve kuruluşlarca karşılanacağı haller ile işlet
me, bakım ve onarım giderlerinin karşılanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemeye Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1994 malî yılı bütçe kanununun 57 nci maddesinin birinci paragrafının 

ikinci sırasına "..aylık kira..."dan sonra "100 metrekarelik konutlarda" ibaresinin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. . 

Haydar Oymak 
. (Amasya) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler, önerge reddedilmiştir. 
57 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1981 ve Daha önceki Yıllarda Verilen Bütçe Dışı Avansların Mahsubu 
MADDE 58. — 1979, 1980 ve 1981 Malî Yıllarında yapılan muhtelif düzenlemelerle bütçe 

dışı avans olarak ödenen yan ödeme ve sosyal yardım farkı ile işçi ücretlerine ilişkin avanslar
dan çeşitli nedenlerle mahsup edilememiş olanları bütçeye gider kaydıyla mahsup ettirmeye, 
gerektiğinde mahsupla ilgili yeni belgelerin tanzim ettirilmesi de dahil olmak üzere bu konuda 
gerekli düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
58 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Nakit Temini 
MADDE 59. — Türkiye Büyük Millet Meclisince, yıl içinde kuruluş bütçesine aktarılmak 

için Maliye Bakanlığı Bütçesinin Yedek ödenek tertibine eklenen ödeneklerin, ilgili faaliyet 
ve projelerde kullanılmasına imkân vermek üzere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca ge
rekli olan nakit öncelikle temin edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 60. — a) (1) 9.6.1958 tarih ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21.10.1960 

tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) bendi, 
(2) 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç 

Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 20.6.1973 tarih ve 1974 sayılı Kanunun ek 
3 üncü maddesinin (d) bendi, 

(3) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 
Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna pay verilmesine ilişkin, 

Hükümleri, 1994 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelinin ilgili tertiplerine 
konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uygulanır. 

b) 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 
nci maddesinin 4 üncü fıkrası, bu Kanunun "Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları" başlıklı 
maddesi hükümleri çerçevesinde uygulanır. 

c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 60 inci maddesinin (6) inci 
bendinin (a/l) alt bendinde yer alan ikramiye oranları 1994 Malî Yılında sırasıyla (yüzde on) 
ve (yüzde doksan) olarak uygulanır. 

d) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunla değişik 
1 inci maddesi uyarınca belediyelere ve il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri hâsılat top
lamı üzerinden ayrılacak payların hesaplanmasında ve dağıtımında, aynı Kanunun 3239 sayılı 
Kanunun 131 inci maddesi ile değişik geçici 3 üncü maddesinde 1986 yılı için tespit edilen nis
petlerin uygulanmasına 1994 yilında da devam olunur. 

— 465 — 



T.B.M.M. B : 53 23 . 12 . 1993 O : 2 

e) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve îl özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelir
lerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun "Payların Hesaplanması ve Dağıtımı" başlıklı de
ğişik 1 inci maddesinin dağıtıma ilişkin esasları 1994 yılında uygulanmaz. Bunun yerine söz 
konusu madde uyarınca 1994 yılında ayrılacak payların belediyelere dağıtım, belediyelerin nü
fusları, kalkınmışlık dereceleri, malî kaynakları ve turistik durumları göz önünde bulunduru
larak İçişleri, Maliye ve Bayındırlık ve İskân bakanlıklarınca birlikte tespit edilecek ve Başba
kanlıkça uygun görülecek esas ve usuller çerçevesinde yapılır. 

f) 24,3.1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun 18.5.1989 tarih ve 3558 Kanunla değişik 39 uncu 
maddesinin (a) bendinin, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğüne ayrılan % 16'lık payın bölüşüm ve ödenek kaydına ilişkin hük
mü; "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Müdürlüğüne ayrılan % 16'lık pay, Başbakanın onayı ile bu kuruluşlar arasında paylaştırı
lır. Bu paylar bir yandan ilgili Katma Bütçeli Kuruluşların (B) işaretli cetvellerine özel gelir, 
diğer yandan aynı kuruluşların bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak özel tertiplere öde
nek kaydedilir. Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıl bütçelerine dev
ren gelir ve ödenek kaydolunur" şeklinde uygulanır. 

g) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 3284 sayılı Kanunla değişik 14 üncü mad
desinin (f) fıkrasındaki oran 1994 Malî Yılında (yüzde sıfır) olarak uygulanır. 

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin 
"F - Denetim Tazminatı" bölümündeki tazminat oranları, Kamu İktisadî Teşebbüsleri perso
neli hariç bölüm kapsamındaki diğer personel için; 1994 Malî Yılında sırasıyla % 30, % 20 
ve % 10 olarak uygulanır. 

i) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 7 nci maddesinin (b) fıkrasındaki, bölgeden 
çıkarılan malların FOB değerleri üzerinden alınacak ücretlerle ilgili oran, yurt dışına çıkarıla
cak mallar için 1994 Malî Yılında (binde 0) olarak uygulanır. 

j) (1) 12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 24.6.1938 tarih ve 3488 sayılı Kanunun 
6 nci ve 1.5.1930 tarih ve 1601 sayılı Kanunla değişik 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı Kanunun 5 
inci maddesi (Cumhuriyet Başsavcıları ve Cumhuriyet Savcıları hariç). 

(2) 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununun 2 nci 
maddesi, 

(3) Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her türlü dış 
kaynaklarca kamu kurumlarına, yatırım bankalarına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
na Hazine tarafından garanti edilenler de dahil olmak üzere verilecek krediler ve bu kredilerin 
söz konusu kuruluşlara geri ödenmesi dolayısıyla düzenlenecek kâğıtlar için 1.7.1964 tarih ve 
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 

(4) 2.1.1964 tarih ve 195 sayılı Basın - İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 42 ve 43 Üncü 
maddeleri (özel kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumları ile bunların aynı kanunun 29 un
cu maddesinin (b) benti kapsamı dışında kalan iştirakleri hakkında), 

(5) 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci benti, 
(6) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71 inci maddesi (ihtiyaçların kamu kuruluşların

dan karşılanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir), 
(7) 9.11.1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 6 nci maddesi, 
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(8) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinin 2 nci fıkrası, 
(9) 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci 

maddesinin son fıkrası, 
(10) 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile aynı Kanu

nun 3 üncü maddesi, 
(11) 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 27 nci maddesine bağlı (1) sayılı 

cetvelin "Açıklama" bölümünün 1 inci bendi (Kimlerin ve hangi hallerde uçakla seyahat edile
bileceği konusundaki esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir). 

(12) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadî te
şebbüslerine yapılacak "İktisadî Transferler ve Yardımlar Hakkında" 8.6.1959 tarihli ve 7338 
sayılı Kanun hükümleri, 

(13) Bu kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen fonların özel kanunlarında yeralan ve bu 
maddeye aykırı olan hükümleri 1994 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 60 inci maddesi (j) fıkrasın

dan sonra gelmek üzere, aşağıdaki (k) fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan thsan Saraçlar Sait Kemal Mimaroğlu 
Bursa Samsun Ankara o 

Nevzat Ercan Halil Başol Adnan Ekmen 
Sakarya Tekirdağ Batman 

k) 195 sayılı Basın tlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkra
sında belirtilen yüzde 15 oranını 1994 yılında yüzde 7,5 oranına kadar indirmeye Başbakan yet
kilidir. 

Gerekçe : tlgili maddede Kurumun yayınlanmasına aracı olmak ödevinde bulunduğu ilan 
ve reklamlardan yüzde 15 komisyon ücreti alınacağı belirtilmektedir. Yapılan düzenlemeyle bu 
oranın yarıya kadar indirilmesi konusunda Başbakana yetki verilmesi öngörülmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Çoğunluğu

muz olmadığından katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye, Hükümet katılıyor; Komisyon, ekseriyeti olmadığı için katılamıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
60 inci maddeyi, kabul ettiğiniz önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
61 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 61. — Bu Kanun 1.1.1994 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
62 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 62. — Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı, 
d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının bütün maddeleri kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü açık oya tabidir; açık oylaması yarınki birleşimde, son konuşma

lardan sonra yapılacaktır. 
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: 379) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi, 1992 Malî Yılı Genel Bütçe Kesinhesap Kanunu 
Tasarısının 1 inci maddesini tekrar okuttuktan sonra, oylarınıza sunacağım : 

1992 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel bütçeli idarelerin 1992 malî yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere, (221 214 880 420 000) lira olarak gerçekleşmiştir. 
BAŞKAN — 1 inci maddeyi, daha Önce kabul edilen cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

(174 İSO 045 957 000) lira olarak gerçekleşmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Gelirin Çeşidi Tahmin Lira Tahsilat Lira 

1 Vergi Gelirleri 139 750 000 000 000 141 602 093 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 16 200 000 000 000 7 648 647 309 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Fonlar 18 930 000 000 000 22 853 641 578 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Özel Kanun Gelirleri —.— 2 045 663 220 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. . 
GENEL TOPLAM 174 880 000 000 000 174 150 045 957 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... . • , 
Kabul edilmiştir. 
Nazım Gelir 36 296 262 414 000 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi, ekli cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Nazım Gelir ve Gideır 
MADDE 3.••—'(36 296 262 414 000) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider 

yapılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denge 
MADDE 4. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 

(47 064 834 463 000) liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum : 
Tamamlayıcı ödenek . 
MADDE 5. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (12 752 311 915 000) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
Devredilen ödenek 
MADDE 6. — 1992 malî yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 

(712 610 551 000) liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
İptal Edilen Ödenek 
MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kul

lanılan ve devredilenler dışında kalan (7 893 117 262 000) liralık ödenek iptal edilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Borçlan 
MADDE 8. — Bağlı Devlet borçları uygulama sonuçları kesinhesap cetvellerinde ayrıntısı 

gösterildiği üzere 31.12.1992 tarihi itibariyle; 
a) (108 562 949 497 000) lira orta ve uzun vadeli, (73 219 094 566 000) lira kısa vadeli 

olmak üzere toplam (181 782 044 063 000) lira iç borç, 
b) (238 867 827 984 000) lira genel ve katma bütçeli kuruluşlara ait, (63 447 322 201 000) 

lira hazine garantili olmak üzere toplam (302 315 150 185 000) lira dış borç, mevcuttur. 
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BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylaması, yarınki birle

şimde, son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 
4. — Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko

misyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı : 392) 
BAŞKAN — Şimdi, Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 1 

inci maddesini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım. 
Madde l'i okutuyorum : 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
1994 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

ödenekler, öz Gelirler, Hazine Yardımı 
MADDE 1. — a) Katma Bütçeli İdarelerin 1994 yılında yapacakları hizmetler için (107 

916 881 000 000) lira ödenek verilmiştir. 
b) Katma bütçeli idarelerin 1994 yılı gelirleri (3 000 000 000 000) lirası öz gelir, (82 948 

906 000 000) lirası Hazine yardımı (21 967 975 000 000) lirası Yükseköğretim kurumlarının 
cari hizmet giderlerine yapılacak Devlet katkısı olmak üzere toplam (107 916 881 000 000) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi, daha evvel kabul edilen cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Bağlı Cetveller 
MADDE 2. — Katma Bütçeli idarelerin, 
1. ödenek dağılımı (A) işaretli, 
2. Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli, 
3. özel hükümlerine göre 1994 yılında tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunacak gelir 

çeşitlerinin dayandığı hükümler, her bir idarenin bütçesine ekli (C) işaretli, 
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4. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren Kanunlar, her bir idarenin 
bütçesine ekli (G) işaretli, 

5. Harcamalara ilişkin formül, her bir idarenin bütçesine ekli (R) işaretli, 
Cetvellerde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKÎNCİ KISIM 
İdarelere ilişkin özel Hükümler 

Tarım Reformu Uygulaması ile ilgili Davaların Takibi 
MADDE 3. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün toprak ve tarım reformu uygulama

sı ile ilgili uyuşmazlık ve davaları bu Genel Müdürlük adına gerektiğinde Hazine avukatları 
tarafından da takip edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
özel ödeneklere ilişkin işlemler 
MADDE 4. — a) Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su işleri Genel Müdürlükleri; 

Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar hariç diğer kamu kurum ve kuruluşları gerçek ve tüzelkişi
lerden vaki olacak hizmet taleplerini kendi imkânları nispetinde, yapılacak anlaşmalar esasları 
dahilinde ve bedeli mukabilinde yerine getirmeye yetkilidirler. Bu amaçla yatırılacak paralar, 
bir taraftan adı geçen kuruluşlar bütçelerinin (B) işaretli cetveline gelir, diğer taraftan (A) işa
retli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 
Ayrıca, 11.2.1950 tarih ve 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi ge
reğince, geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerden elde edilen her çeşit gelirleri de aynı mahi
yetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım, onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, Ma
liye Bakanlığınca bir taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde 
açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde açılacak ilgili tertibe ödenek 
kaydolunur. 

Bu özel tertiplerdeki ödeneklerden önceki yılda harcanmayan kısımları carî yıl bütçesine 
devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

işin gerektirdiği hallerde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin 
ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcama yapılabilir. 

Yapılan harcama tutarı kadar ödeneğin özel tertipten önceden harcama yapılan tertibe ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü tarafından 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gere
ğince yürütülen içme suyu tesisleri ile ilgili olarak kendi usullerine göre borçlandırılan bedeller 
taksitlerinin ilgili belediyelerce süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler, 2.2.1981 
tarih ve 2380 sayılı Kanun uyarınca belediyelere ayrılan paylardan İller Bankasınca kesilerek 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
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İşçilik Ücretlerinin Yatırım Tertiplerine Aktarılması 
MADDE 5. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında mevsimlik 

işlerde çalıştırılan işçiler için adı geçen Genel Müdürlük Bütçesinin (101) kodlu programının 
(66) alt programında yer alan personel giderleri harcama kalemlerindeki ödenekleri, gerekti
ğinde yatırımlarda kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı Bütçesinin yedek ödenek tertiplerine 
kısmen veya tamamen aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Aktarılacak ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağı önceden Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü ile Devlet Planlama Teşkilatınca müştereken tespit edilir. Aktarılan ödenekler, müşte
reken tespit edilen projelerde başka bir işleme gerek kalmaksızın kullanılır ve bilahare yıllık 
yatırım programı ile ilişkilendirilmesi ve mevcut projelerin revize edilmesi için Devlet Planla
ma Teşkilatına müracaat edilir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce önceki yıllarda mevsimlik işlerde çalıştırılan geçici 
işçilerin, bu Genel Müdürlükçe ihale edilecek veya emanet suretiyle yaptırılacak yatırım işleri- . 
nin müteahhit veya taşeronlarınca öncelikle çalıştırılmaları konusunda şartname, sözleşme ve 
anlaşmalara hüküm konulabilir. 

BAŞKAN-—Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine 

Yapılacak Aktarmalar 
MADDE 6. — 29.4.1959 tarih ve 7258 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince her çeşit 

spor, saha ve tesisleri vücuda getirmek amacı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin 
(a) işaretli cetvelinde yer alan projelerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 21.5.1986 tarih 
ve 3289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine aynı amaçla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlanacak Gelirler 
MADDE 7. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine ekli (B) işaretli cetvelin "Fut

bol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Elde Edilecek Gelir" tertibinde kayıtlı kay
naktan sağlanacak gelir fazlalarını sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve bü
yük onarımlarında kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan 
özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine dev
ren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
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Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile tlgili İşlemler 
MADDE 8. — a) 3293 sayılı Kanunla değişik 2813 sayılı Telsiz Kanununda yer alan telsiz 

ve monitör hizmetlerinin yürütülmesini teminen, Telsiz Genel Müdürlüğü bütçesine ekli (B) 
işaretli cetvelde yer alan "Ücret Gelirleri" tertiplerinde kayıtlı kaynaktan sağlanan gelir fazla
larını, Telsiz Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı bütçesinde açılacak özel bir tertibe bir taraftan 
gelir, diğer taraftan açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilmeyen kısımları ertesi yıl bütçesine devren gelir ve öde
nek kaydolunur. 

b) 3293 sayılı Kanunla değişik 2813 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar 
aynı Kanunun 27 nci maddesinin birinci paragrafında yer alan "10 katına" ibaresi "20 katına" 
olarak uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi ile tlgili İşlemler 
MADDE 9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesine ekli " B " işaretli cet

velde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını "1994 Yılı Programının Uygulanması, Ko
ordinasyonu ve İzlenmesine .Dair Karar" hükümlerine göre 1994 yılında yatırım programına 
alınacak projeleri gerçekleştirmek üzere anılan Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel ge
lir, diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yıl içinde sarf edilemeyen kısımları ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine dev
ren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yükseköğretim Kurumları ile İlgili Hükümler 
MADDE 10. — a) Yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları 

ve teksirlerin satış bedelleri Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya fiyatları endeksine göre, Yük
seköğretim kurumları tarafından her yıl yeniden tespit edilir. 

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre özel ödenek kaydolunan 
miktarlar üniversite adına millî bankalardan birinde açılacak hesaba yatırılır ve harcamalar 
bu hesaptan yapılır. 

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre kısmî zamanlı olarak ça
lıştırılacak öğrenciler hakkında, 1475 sayılı İş Kanununun işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 
hükümleri ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası 
ile ilgili hükümleri hariç diğer hükümleri uygulanmaz. 

d) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi Yükseköğretim kurumları ile Galatasaray 
Eğitim ve öğretim Kurumunda kayıtlı yükseköğrenim öğrencilerinin her türlü tedavi giderleri
nin karşılanması için, bu kurumların bütçelerinde tertiplenen transfer ödeneklerinin karşılık
ları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılmak üzere 
kurumlar adına millî bankalardan birinde açılacak hesaba yatırılır. 
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e) Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumunda öğrenim gören parasız yatılı ve paralı yatılı 
öğrencilerin pansiyon ücretleri bütçe dairesi başkanlığı hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan 
miktarlar 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu çerçevesinde Galatasa
ray Eğitim ve öğretim Kurumu Başkanı tarafından kullanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili işlemler 
MADDE 11. — Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde yıl içinde mey

dana gelebilecek gelir fazlalarını bu Genel Müdürlüğün carî hizmetlerinde ve "1994 Yılı Prog
ramının Uygulanması, Koordinasyonu ve izlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yatırım 
hizmetlerinde, personel ve yolluk giderlerinde; hizmet, tüketim malları ve malzeme alımların
da, demirbaş giderleri ile diğer ödemelerinde kullanılmak üzere, bir yandan özel gelir, diğer 
yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

ÜÇÜNCÜ KİSİM 
Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanununun Uygulanacağı 
MADDE 12. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Genel Bütçe Kanunu 

hükümleri katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 13. — Bu Kanun 1.1.1994 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN'— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 14. — Bu Kanunun; 
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hü
kümlerini Başbakan ve Maliye Bakanı, 

b) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler ile ilgili hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim Ba
kanlığı, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümleri
ni Maliye ve Bayındırlık ve iskân Bakanları, 

d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Sağlık Ba
kanları, 
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e) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanları, 

f) Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Orman Bakanları, 
g) Petrol tşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanları, 
h) Telsiz Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Ulaştırma Bakanları, 
yürütür. 
BAŞKAN .— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının tümü açık oylamaya tabidir; açık oylaması, yarın

ki birleşimde, son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 
5. — 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli tdarelerin Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk Bildi

riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tbzkeresi 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, Katma Bütçeli tdarelerin 1992 Malî Yılı Kesinhesap Kanun 
Tasarısının 1 inci maddesini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım. 

1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı 
Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Katma bütçeli idarelerin 1992 malî yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere, (40 728 476 753 000) lira olarak gerçekleşmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi, daha evvel kabul edilen cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Katma bütçeli idarelerin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

(39 726 682 887 000) lira olarak gerçekleşmiştir. 
BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum : 
Gelir 
Türü Gelirin Çeşidi Tahmin Lira Tahsilat Lira 

1 Vergi Gelirleri 139 008 000 000 195 349 294 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 740 779 000 000 883 178 745 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 32 659 874 000 000 35 849 778 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Özel Kanun Gelirleri —.— 2 798 376 748 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
GENEL TOPLAM 33 539 661 000 000 39 726 682 887 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi, ekli cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denge 
MADDE 3 . — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 

(1 001 793 866 000) liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
Madde 4'ü okutuyorum : 
Tamamlayıcı ödenek 
MADDE 4. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (713 342 040 000) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5'i okutuyorum : 
Devredilen ödenek 
MADDE 5. — 1992 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 

(473 262 318 000) liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 6'yı okutuyorum ; 
tptal Edilen ödenek 
MADDE 6. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kul

lanılan ve devredilenler dışında kalan (1 934 517 736 000) liralık ödenek iptal edilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 7'yi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 8'i okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir; açık oylaması, yarınki birleşimde, son konuşma

lardan sonra yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, böylece, programı tamamlamış oluyoruz. 
Bütçenin tümü üzerindeki konuşmalar yarın yapılacaktır. 
Daha evvel alınmış karar gereğince, vergi kanunu tasarısı üzerindeki görüşmelere geçme- . 

den önce, saat 18.00'de yeniden toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

(Kapanma Saati : 16.56) 

' ; e ; 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 18.00 

BAŞKAN : Başkanvekîli Vefa Tanır 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), İbrahim Özdiş (Adana) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, 53 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

IV. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1. — Genel Kurulun 24.12.1993 Cuma günkü birleşiminde, öğle yemeği için verilecek ara

nın 11.45 - 13.00 saatleri arasında olmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Görüşmelere geçmeden önce, bir Danışma Kurulu önerisi vardır; okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

Danışma Kurulu önerisi 

No : 114 Tarihi : 23.12.1993 

Genel Kurulun 24.12.1993 Cuma günkü Birleşiminde öğle yemeği için verilecek aranın 11.45 
-13.00 saatleri arasında olması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kuru
lunca uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

DYP Grubu Başkanvekîli ANAP Grubu Başkanvekili 
Turhan Tayan Mahmut Oltan Sungurlu 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Nihat Matkap Şevket Kazan 

CHP Grubu Başkanvekili 
Ali Dinçer 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

II. — 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) 

(1) 403 S. Sayılı Basmayazı 17.12.1993 tarihli 47 nci Birleşim 71/tanağına eklidir. 
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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 ladesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz, 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sayın milletvekili, geçen Birleşimde tasarının 7 nci maddesine bağlı ek 1 inci maddesi üze

rinde Refah Partisi ve Anavatan Partisi Grupları sözcüleri konuşmuşlardı. 
Şimdi söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Haydar Oymak'ta. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
Sayın Oymak, buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşülmekte olan bazı vergi kanunlarında değişiklik yapan tasarının 7 nci maddesiyle 
ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek istiyorum. Sözlerime 
başlamadan önce, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, tasarının 7 nci maddesi, son derece önemli bir maddedir. Bu mad
de, Türkiye'de, planlı kalkınma dönemine geçildikten sonra getirilen ve uygulamada gerçekten 
son derece önemli sonuçlar veren bir kanun maddesi; yani, yatırım indimiyle ilgili kısımlarda 
bazı değişiklikler yapılıyor. Uygulamaya geçildiği günden bugüne kadar, ülke kalkınmasında 
son derece önemli görevler yapmış, son derece önemli sonuçları doğurmuş bir madde bu. 

Vergi düzenlemelerinin, içinde bulunulan ekonomik durum göz önünde bulundurularak 
yapılması gerekir. Sadece fiskal düşünceler ön planda tutulmamalıdır. Bugün, Türkiye'nin içinde 
bulunduğu ekonomik durum, hepinizin bildiği gibi, işsizliğin son derece yoğun olduğu bir or
tamdır, enflasyonun yüzde 70'ler düzeyine çıktığı bir ortamdır. Bu, sadece bu son yılın genel 
görüntüsü olsa, fazla endişe edilecek bir durum değil; ancak, ülkemizde yıllardır yüzde 60'lar 
düzeyinin altına inmeyen enflasyon var ve yine, yıllardır ülkemizde uygulanan yanlış ekono
mik kararlar nedeniyle işsizlik her geçen gün biraz daha artmaktadır. Tasarı hazırlanırken bu 
ülke gerçekleri göz önünde bulundurulmamış, olaya sadece fiskal yönden bakılmış, olayın ge
lir getirici yönü önplanda tutulmuştur. Oysa, vergi kanunlarının ekonomiyi bir bütün olarak 
kavraması gerekir. 

Tasarıda, yatırım indirimiyle ilgili üç madde yeniden değiştiriliyor. Bu üç madde de de 
yatırımları teşvik edecek, geçmişe göre yatırımları özendirecek bir uygulama, bir sonuç verece
ğini görmek mümkün değil. 

Yatırım indirimi teşviki, yatırım yapanlar yönünden, fizikî anlamda yatırım yapılmasını 
teşvik eden son derece önemli bir uygulamadır; ihracatta vergi iadesi gibi veya doğrudan para
ya tekabül eden teşvikler gibi değildir. Bunda, fiziksel anlamda yatırımın, öngörülen yerlerde, 
bölgelerde, il veya ilçelerde gerçek anlamda yapılıp yapılmadığı önemli bir husustur. 

O nedenle, bu madde hazırlanırken, gerçekten, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik du
rum ciddî şekilde düşünülerek hazırlanmalıydı. Yani, bu maddeye, Türkiye'de ekonominin hangi 
seviyelere gelmesini istiyorsak, işsizliğin çözüm yollarının ne olduğunu görebiliyorsak; bunla
rın yansıtılması gerekirdi. O yönden, bu tasarı, bu düşüncelerden, bu makro bakıştan yoksundur. 

Önceki yıllarda teşvik usullerini belirleme yetkisi Devlet Planlama Teşkilatında idi, son 
düzenlemeyle bu görev, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına verilmiştir. Buna uygun ola-
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rak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı, birtakım düzenleme yapma yetki
lerini bu tasarıyla almıştır. Ancak, tasarı makro bakış açısından yoksun olduğu için, getirile
cek düzenlemelerin de makro bakış açısından yoksun olacağı, dolayısıyla ülke gerçeklerinin 
ciddî şekilde göz önünde bulundurulmayacağı endişesini taşıyoruz. 

Tasarıyla, eskiden yüzde 30'lardan başlayıp yüzde 40, yüzde 50'lere giden teşvikten yarar
lanma oranı yüzde 20 düzeyine indirilmiş, geri kalmış yörelerde ise, eskiden yüzde 100'e kadar 
varan indirimler, teşvikler yapıldığı, halde, bunda yüzde 70'e çıkarılmıştır. 

Yatırımı teşvik anlamında Türkiye'de bugüne kadar uygulanan en önemli teşvik unsurla
rı, bu yatırım indirimleridir, Fiziksel anlamda yatırım yapma zorunluluğu, eğer bunlardan ya
rarlanmıyorsa, getirilmek durumundadır. 

Tasarıda getirilen bir maddeyle, geçmişten galiba biraz da ders alınmış ve "geçmiş dönemde 
yapılan yatırımların yatırım teşvikinden yararlanamayacağı" hükmü getirilmiştir. 

Hafızalarımızı tazelersek, Sayın Başbakanın henüz Başbakan olmadığı, yani Devlet Ba
kanı olduğu dönemde, yatırım teşvik belgesini almayan kişilere de, daha sonra getirilen bir ka
rarla, yatırım teşvikinden yararlanma yetkisi verilmiştir. Sanıyorum bundan ders alınmış ve 
kanun maddesiyle, açıkça, daha önceden teşvik belgesi almadıysa, onun bu teşviklerden, yatı
rım indiriminden yatırım teşviklerinden yararlanamayacağı öngörülmüştür. 

Esasında, böyle bir hükme bile gerek kalmadan, eşyanın doğası gereği, bunun böyle uy
gulanması gerekirdi; ancak, geçmişte öyle yapılmamış, tam tersine, artık, o günkü mevzuata 
göre, yeterli verimlilikte, yeterli kârlılıkta bulduğunu belirterek yatırıma girişen insanlar, daha 
sonra ödüllendirilmiştir ki, bunun, yatırımın mantığıyla, ekonomik yaklaşım yönüyle ilgisi 
yoktur. 

Bu maddeyle, demin de belirttiğim gibi, yatırım indirimiyle ilgili üç önemli maddede de
ğişiklik yapılıyor. Biz şimdi birinci maddede konuşuyoruz. Diğer maddelerle ilgili görüşlerimi
zi o zaman dile getireceğiz. 

Birinci olarak, ek madde l'Ie, daha önce kanunda yer almayan, yatırım indirimi teşvikin
den yararlanmayan dar gelirli mükellefler kapsam dahiline alınmıştır. Teknoloji transferi içinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam ediniz efendim; yalnız bağlayalım. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 
Yatırım indirimi uygulaması, geçmişte, teknoloji transferini de beraberinde getirmiştir. Dar 

mükellefiyetin kapsam dahiline alınması, yeni teknolojinin, uluslararasında geçerli olan en son 
teknolojinin getirilmesine dönük bir yaklaşımı da sergiliyor; ancak, biliyorsunuz, uluslararası 
en son teknolojinin, bizim gibi gelişmekte olan ülkelere transferini, sadece yatırım indirimini 
teşvik ederek gerçekleştirmek mümkün değil. O nedenle, tasarının ciddî şekilde ve makro ba
kış açısı göz önünde bulundurularak, ülke ekonomisinden uzak olmayan bir yaklaşımla ele 
alınmasını temenni ederdik; ama, huzurunuza bu anlayıştan yoksun bir şekilde gelmiştir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahsı adına konuşmak üzere, buyurun Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 403 sıra sayılı vergi 

kanunlarında tadilat yapan kanun tasarısının 7 nci maddesince tadil edilen 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ek madde l'i üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, bu maddeyle, dar mükellefiyete tabi olanlar da yatırım indirimin
den faydalanma imkânına kavuşmuşlardır/Yatırım indiriminin temel esprisi, memleketin sa
nayileşmesine, üretimin artmasına, teknolojinin gelişmesine imkân verecek sahalarda yatırım 
teşvik belgesine bağlanmış olan projelere uygulanmasıdır. Ancak, son on yılda, memleketimizde, 
üretimle ilgisi olmayan, sanayileşmeyle ilgisi olmayan, teknolojiyle ilgisi olmayan birçok sek
töre de, tüketimi tahrik eden, tüketimi teşvik eden sektörlere de teşvik belgesi verilmeye baş
lanmıştır. Bunlar, alışveriş merkezleri, ticaret merkezleri gibi birtakım kuruluşlardır ve bilhas
sa yabancı sermaye, bu kanaldan girerek, iç ticaretimizde söz sahibi olma ve iç ticaretimize, 
büyük şehirlerden başlayarak, giderek hâkim olma istikâmetinde yayılmaktadır. Bugün mem
leketimizde yabancı sermaye, benzin istasyonları işletmekte, süpermarketler işletmekte ve gi
derek hizmet sektörüne doğru da yayılmaktadır. 

Diyeceksiniz ki, biz zaten AT'a gireceğiz; AT'a girince, mal ve hizmet dolaşımı da, insan
ların dolaşımı da, sermayenin dolaşımı da serbest hale gelecek; ama, biz daha AT'a girmedik; 
AT'a girip girmeyeceğimiz de şüpheli, AT'a bizi alıp almayacakları da şüpheli. 

Bugünkü iktidar, her ne kadar, AT'a girmek için, karşılığında hiçbir taviz almadan güm
rük birliğine gitmek ve Türkiye pazarını daha da geniş ölçüde Avrupa firmalarına istila ettir
me istikametinde bir karar almış ve bu kararı uygulamak için hazırlık yapmakta ise de, 1995 
sonu, 1996 başı ne gösterir, bilmiyoruz; idareler değişir, fikirler değişir, öncelikler değişir; onun 
için, biz bugünden, iç pazarımızı yabancı firmalar tarafından istila etmeyi teşvik edecek şekil
de kolaylaştırıcı bir mevzuata karşıyız. 

Eğer ille bu istikamette bir şey getirecekse, önerge verdim, teklif ettim; bu, ek madde l'in 
sonuna şöyle bir cümle ilave edilebilir: "Dar mükellefiyete tabi olanların kendi ülkelerinde uy
gulanan oranda yatırımları için yatırım indirimi uygulanır, kazançlarından indirilir." Yani, maksat 
şudur: Dar mükellefiyete tabi olan kurumların asıl merkezlerinin bulunduğu ülkelerde yatırım 
indirimi uygulanıyorsa, ne nispette uygulanıyorsa, bir eşitlik sağlamak, kendi pazarlarına göre 
dış pazarlarda daha az avantajlı hale gelmemek için, kayba uğramamak için dengeleyici bir 
müeyyide getirilebilir; buna karşı değiliz; ama, bu olmadan, doğrudan doğruya dar mükellefi
yete tabi olanlara yatırım, indirimi uygulanmasına karşıyız. 

Bu yapıldığı takdirde, Türkiye iç pazarı, giderek, çok daha fazla yabancı sermayenin isti
lasına uğrar; köşebaşında hamburger ve köfte satarak kazandığı paradan vergi ödemeden, bu
nu alır memleketine götürür. Türkiye'nin buna ihtiyacı yoktur. Bu sınırlamaları getirmek gerekir. 

Arz ederim, teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın Nihat Matkap?.. Yok. 
Sayın Nevşat özer?.. 
SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Sayın özer'in yerine ben konuşacağım efendim... 
BAŞKAN — Sizin kişisel söz kaydınız yok. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Aramızda mutabık kaldık; size de yazı göndermiştik efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bizde söz kaydı yok... 
Başka madde üzerinde konuşursunuz. 
Sayın Abdüllatif Şener; buyurunuz. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 403 sıra sayılı ka

nun tasarısının 7 nci maddesiyle, yatırım indirimi düzenlenmektedir. Yatırım indirimi müesse
sesi, bildiğiniz gibi, 1960'h yıllarda Türk vergi sistemine girmiş bulunmaktadır. 1960'h yıl-
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larda, daha önceki vergi uygulamalarının aksine, verginin fonksiyonlarıyla ilgili düşünce ve 
kanaatlerde değişme olmuş veya en azından bu mevcut değişiklik, bu yıllarda pekişmeye başla
mıştır. 

Verginin fonksiyonu genellikle fiskal olarak görülür, yani, vergilerin devlete gelir sağlama 
amacına yönelik olduğu düşünülür. Nitekim, 1960 öncesi vergi sisteminde, vergilerin sadece 
bu fonksiyonu üzerinde durulmuş ve vergilere yalnızca, kamu kesimine, devlete gelir sağlama 
aracı olarak bakılmıştır. Ancak, 1960'lı yıllarda, vergilerin bu malî fonksiyonları dışında, 
ekstra fiskal fonksiyonlarının da bulunduğu kabul edilmeye, tartışılmaya ve bu tartışmalar so
nucunda, bu fonksiyonlarla donatılacak bir vergi sistemine geçmeye karar verilmiştir. 

Ekstra fiskal fonksiyonlar dediğimiz şey şudur : Vergiler sadece kamu kesimine gelir sağ
lamaz. Aynı zamanda, vergiler vasıtasıyla ekonomik bazı değişkenleri etkilemek mümkündür. 
Yani, vergiler, bir taraftan devlete gelir sağlarken, diğer taraftan bir vasıta olarak kullanılmak 
suretiyle ülkedeki yatırım potansiyeli artırılabilir, ülkede büyümeye yönelik amaçlar gerçekleş
tirilebilir, işsizlikle mücadele edilebilir, dış ticaret açıkları vergilemede yapılacak düzenlemeler 
suretiyle azaltılabilir, ihracat artırılabilir, gelir dağılımı iyileştirilebilir gibi düşünceler, verginin 
esktra fiskal fonksiyonlarını ifade etmektedir. 

îşte, bu bakış açısının ortaya çıkmasıyla birlikte, vergi sistemine, yatırımları artırıcı, ihra
catı artırıcı, gelir dağılımını düzenleyici, büyümeyi sağlayıcı birtakım müesseseler yerleştiril
meye çalışılmıştır. 

Yatırım indirimi müessesesi de, ülkede mevcut yatırım potansiyelini artırma düşünceleriy
le ortaya konulmuş bir, vergi teşvik sistemidir. 

Getirilmek istenen nedir?.. Getirilmek istenen amaç, yatırıma giden kısmının daha az ver
gilendirilmesi suretiyle, ülkede bulunan sermaye birikiminin veya mevcut kazançların yatırım 
alanlarına kaymasını sağlamaktır. Ancak, vergilerin ekstra fiskal fonksiyonlarıyla ilgili bu ba
kış açısı, zaman zaman kamuoyunda eleştiriler de almıştır, özellikle, yatırım indirimi konusu
nu inceleyen pek çok araştırmacı; zaten yatırım indirimi müessesesi -vergi sisteminde yer alma
saydı dahi- yapılacak olan yatırımlara ve yatırımcılara bir kolaylık sağladı; dolayısıyla, yatırım 
miktarını bu sistemle artırmanın mümkün olmadığını savunmuşlardır. Dolayısıyla, yatırım mik
tarını artırma fonksiyonları bulunmayan böyle bir vergi indirimiyle, üst gelir gruplarına avan
tajlar sağlanmış olabileceği şeklinde de görüşler vardır. 

1960'lı yıllardan bugüne otuz küsur yıl geçmiştir; fakat, aradan geçen bu otuz yıllık dene
yim sonucunda, gerçekten bu yatırım indirimi müessesesi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) — ... Ülkedeki yatırım hacmini artırıyor mu artırmı-

yor mu; bu konuda, maalesef, yeterli araştırma yapılmamıştır, bu konuda veriler yoktur. Mali
ye Bakanlığı da, otuz yıllık bu uygulamanın ne getirdiği ne götürdüğü konusunda bir araştır
maya da, sanırım sahip değildir. 

Sürem dolmuş olduğu için, konuşmamı tamamlıyorum. Konuşmamda genel bakış açısını 
verdim, bundan sonraki maddelerde daha ayrıntılı bilgiler vermeye çalışacağım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın milletvekilleri, 7 nci maddeye bağlı ek 1 inci madde üzerinde gruplar ve şahıslar 

adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
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Madde üzerinde 8 adet önerge vardır; geliş sırasına göre 4 ünü okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ek 1 inci maddesinde yer alan "dar mükellefiyete tabi olanlar dahil" ibaresinin 
"dar mükellefiyete tabi olanlar hariç" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : Yatırım indirimi müessesesinden sadece tam mükellef olanların yararlanması 
amacıyla önerilen değişiklik yapılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ek 1 inci maddesinde yer alan "adi ortaklıklar" ibaresinin madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkari 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe: Adi ortaklıkların yatırım indirimi müessesesinden yararlanmalarının önlenmesi 
amacıyla belirtilen değişiklik yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ek 1 inci maddesinde yer alan "ticarî ve ziraî kazançları" ibaresinin "ticarî, ziraî 
veya meslekî kazançları" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Gerekçe : Yatırım indirimi hakkında serbest meslek kazancı sağlayan mükelleflerin de ya
rarlanmalarını sağlamak amacıyla önerilen değişiklik yapılmıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 1 inci maddesinde yer alan "Kurumlar Vergisi mükellefleri dahil" ibaresinin 
"Kurumlar Vergisi mükellefleri, dernek ve vakıflar dahil" şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : Dernek ve vakıfların iktisadî işletmesi Kurumlar Vergisi mükellefi olduğundan, 
madde kapsamına bunların da alınmasını sağlamak amacıyla belirtilen değişiklik yapılmıştır. 

BAŞKAN — Şimdi, aykırılık sırasına göre okutup, işleme koyacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ek 1 inci maddesinde yer alan "adi ortaklıklar'" ibaresinin madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. , 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Karar yetersayısı istiyorum... 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Karar yetersayısı istiyorum... 
BAŞKAN — Duydum efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Anayasaya aykırılık önergemiz olacaktı... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. Karar ye

tersayısı istenmiştir. 
önergeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Sayalım... önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın Aşık, önergede "7 nci madde" denilmiş, aşağıda "ek madde 2" denilmiş; onun için 

önergeyi işleme koyamadım; düzeltirseniz işleme koyarım. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 1 inci maddesinde yer alan "Kurumlar Vergisi mükellefleri dahil" ibaresinin, 
"Kurumlar Vergisi mükellefleri, dernek ve vakıflar dahil" şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadı. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenlerler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ek 1 inci maddesinde yer alan, "ticarî ve ziraî kazançları" ibaresinin, "ticarî, ziraî 
veya meslekî kazançları" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılamıyoruz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ek 1 inci maddesinde yer alan "dar mükellefiyete tabi olanlar dahil" ibaresinin, 
"dar mükellefiyete tabi olanlar hariç" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, 32 kısım tekmili birden bir komedi; lütfen bu

na bir son verelim, böyle komedilerle vakit kaybetmeyelim, önerge sahipleri, hem öneriyorlar 
hem de kabul etmiyorlar. 

BAŞKAN—Önerge sahipleri kabul ediyor; ama, sayıları o kadar... 
ALİ DİNÇER (Ankara) — Bir kişi bile kabul etmedi Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Ek İ inci maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Ek 1 inci madde kabul edilmiştir. 
Ek 2 nci maddeyi okutuyorum : 
"Yatırım İndiriminin Şartları 
Ek Madde 2. — Yatırım indiriminin uygulanmasında aşağıda yazılı şartlar topluca aranır: 
1. İndirimin uygulanacağı ticarî ve ziraî kazanç bilanço esasına göre tespit edilmiş ol

malıdır. 
2. Yatırımlar, kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilenlerden Maliye Bakanlığı 

ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken seçilen sektörler veya konularda 
yapılmalıdır. 

3. Yapılan yatırım, ticarî ve sınaî yatırımlar için en az 3 000 000 000 lira, ziraî yatırımlar 
için en az 500 000 000 lira olmalıdır. 

4. Yatırıma başlamadan önce Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına başvurularak gerekli 
bilgi ve belgelerin tevdi edilmiş ve yukarıda belirtilen şartların mevcudiyeti tasdik edilerek, Ya
tırım Teşvik Belgesi verilmiş olmalıdır. 

Araştırma, plan ve proje masrafları ile arazi temini için yapılan giderler hariç olmak üze
re, yatırımla ilgili her türlü harcamalar yatırıma başlandığım gösterir. 

5. Yatırım, tasdik edilmiş bulunan şartlar ve süreler dahilinde yapılmış olmalıdır. 
Tasdik edilen şartlarda meydana gelecek değişikliklerin ve sürelerde doğabilecek gecikme

lerin vukuundan itibaren üç ay içinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilmesi ve ona
yının alınması şarttır. 

Müracaatın zamanında yapılmaması veya değişikliklerin kabul edilmemesi halinde, evvel
ce yapılan tasdik hükümsüz addolunur ve yatırım indiriminden yararlanma hakkı ortadan kalkar. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yukarıdaki şartlar çerçevesinde vereceği Yatırım Teşvik 
Belgesinin bir örneğini Maliye Bakanlığına gönderir. Belgedeki vize ve iptaller de ayrıca bildirilir. 

Yatırım indiriminden yararlanma şartları ve uygulama esasları ile diğer hususlar Maliye 
Bakanlığı ile Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığınca müştereken belirlenir." 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 7 nci maddeyi, ek 1, ek 2, ek 3 diye görüşüyoruz. Şu 
ana kadar Divana, gruplar veya kişiler adına, "7 nci madde" diye müracaat edilmiştir. Bu mü
racaatları ek l'de verdim. Şimdi, ek 2'de, yalnız Selçuk Maruflu'nun müracaatı vardır. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, Grubumuz adına Sayın Güneş Ta
ner konuşacak. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Güneş Taner. 
Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; bu tasarının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında bu madde, üzerinde 
en fazla durduğumuz maddelerden biridir. 

Ek madde 2, yatırım indiriminin şartlarını ifade etmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonun
daki görüşmelerde, şimdi arz edeceğim hususlara, önemiyle riayet edilmiştir. 

Maddenin 1 numaralı bendinde "İndirimin uygulanacağı ticarî ve ziraî kazanç bilanço 
esasına göre tespit edilmiş olmalıdır" ibaresi vardır. Bu, fevkalade yerinde bir maddedir. 
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Türkiye'nin, artık süratle uluslararası muhasebe sistemine geçmesi ve tabiî ki, yatırım indirimi 
verilecek yerlerde bunların gayet iyi tartılması ve rakamlara itibar edilmesi meselesi vardır. 

Ek madde 2'nin 2 numaralı bendinde ise, "Yatırımlar, kalkınma planları ve yıllık prog
ramlarda belirtilenlerden Maliye Bakanlığı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
müştereken seçilen sektörler veya konularda yapılmalıdır" ibaresi vardır, işte burada bir görüş 
ayrılığımız vardır. 

Hepinizin yakından takip edeceği gibi, bürokraside ve siyasette koordinasyon, en zor işle
yen konulardan birisidir. Şimdi, yıllardır, planlı dönemlerde, Teşvik Uygulama, Planlama bün
yesinde olduğu için, bu gibi yatırımları ve yatırım programlarını Planlama kendisi hazırladığı 
için, koordinasyon Planlamada idi; ancak, Teşvik Uygulamanın, Planlamadan alınarak Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığına verilmesiyle, şimdi bu yatırımları, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı ile Maliye Bakanlığı koordine edecektir, tşte burada bir sıkıntı meydana gelmektedir, 
Birincisi, doğrudur; Hazinenin içerisindeki Teşvik Uygulama bölümünün ve koordinasyondan 
sorumlu olması, tabiî ki hakkıdır; Maliye Bakanlığının bu koordinasyonda yeri yoktur. Maliye 
Bakanlığı tabiî, denetleyecek; burada sadece görüşmeler sırasında bunu söylemek yetmez. Bu
günkü bakanlar için söylemiyorum ama, yarın sorun yaratabilecek bir maddeyi getiriyoruz. 
Ve burada, daha da önemlisi, yıllardır bu işi bilen, uzman kadrolara sahip olan Planlama Teş
kilatını bu işin içerisinden çektiğimiz için, burasını, kilitlenen ve belki de yeteri kadar önem 
verilmeyen bir kararın alındığı merci haline getiriyoruz. 

Bu, nasıl önlenebilir? Bu, ancak ve ancak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kendi görü
şünü burada belirlerken, Batılı ülkelerde olduğu gibi, bu koordinasyon şartı, buradaki kanun 
aranmaksızın Planlamaya müracaaat ederek, onların görüşünü alarak buraya getirme keyfiye
ti getirecektir. Kanımızca, bu da işleri zorlaştıracak ve de bu yatırımların tamamıyla incelen
mesine sebebiyet verecektir. 

Yine, ek madde 2'nin 3 numaralı bendiyle, -Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen şekliyle-
ticarî ve sınaî yatırımlar için en az 3 milyar lira, ziraî yatırımlar için ise en az 500 milyon lira 
teklif edilmektedir. Hükümetin teklif ettiği metinde, bu rakamlar, 5 milyar lira ve 1 milyar li
raydı. Türkiye'nin konjonktürünü, sanayiinin henüz yeteri kadar ilerlemediğini, bu yatırımları 
yüksek çıkardığımız takdirde, bunların altında kalan kısımların yatırım teşvikinden uzak kala
cağını düşünerek, arkadaşlarla oturduk, tartıştık ve bu rakamları indirdik. 

Tabiî, burada bir eksik vardır. Dikkat ediyorsanız, sınaî ve ticarî yatırımlardan bahset
mekteyiz; ama hizmet sektöründen bahsetmemekteyiz. Herkes şunu söyleyebilir ; Efendim, hiz
met sektörü de, sonunda, sınaî olmasa bile, ticarî boyutta düşünülebilir ve dolayısıyla bu da 
bunun içerisine girer... Burada bir yanlışlık vardır. Eğer siz, gayri safı millî hâsılanın kompo
zisyonunu yazarken, bunu tarım diye ayırıyorsanız, sanayi diye ayırıyorsanız, hizmetler diye 
ayırıyorsanız -Batılı anlamda- buraya da hizmetler sektörünün ilave edilmesi, şekil itibariyle 
olması gereken bir husustu; ama olmamıştır; bunu burada ifade ediyorum. 

Maddenin 4 ve 5 numaralı bentlerinde önemli bir şey yoktur; anlaşılacağı gibi, basittir 
ve işin erbabındandır. 

Şimdi, 5 numaralı bentte "müracaatın zamanında yapılmaması veya değişikliklerin kabul 
edilmemesi halinde, evvelce yapılacak tasdik hükümsüz addolunur ve yatırım indiriminden ya
rarlanma hakkı ortadan kalkar" denilmektedir. 
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Demokrasilerde ve serbest rekabet ortamında, bu gibi olaylarda, biz, burada, kanun ko
yucu olarak, bir zorlama, bir engelleme getirmek için çıkarmıyoruz bunu; bunu, bir yardım 
için getiriyoruz. Adı üzerinde: "Yatırım indirimi." Dolayısıyla, bu işin kendi içerisinde olan 
demokratik ortam ortadan kalkmaktadır. Bu zaman süreci içerisinde, siz, "Bu değişiklik şöyle 
veya böyle yapılır veya yapılamaz" dediğiniz zaman, kalkıp, bazı yatırımcıların, Hazineye ge
lip, bürokratın önüne oturup âdeta mahkemeye çıkar gibi, hesap verme, bu işin niye yapılama
dığını, nasıl yapılması gerektiğini, mücbir sebeplerin neler olduğunu teker teker anlatan bir 
bürokratik çarkın yaratıldığını görmekteyiz. Kanaatimizce bu da yanlıştır, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu olayın tümüne baktığımız zaman -ek 3 üncü mad
de de tabiî bununla ilgilidir- rakamlardan bahsedeceğiz; çünkü rakamların yüzde 70'den yüz
de 20'ye indirildiği bir ortamdan bahsediyoruz. 

Tekrar şunu ifade etmekte fayda vardır : Türk sanayii, bugün -belli sektörler hariç- henüz 
emekleme dönemindedir. Yani, bugün, Türkiye'de belki tekstil sektörümüz dünyada rekabet 
açısından belli bir orana gelmiştir; ama, bu sektör de kâfi oranda değildir. 

Mesela, bir an için düşününüz; tekstil sektöründe bir yatırım indirimi verdiniz; gayet iyi 
bir şey; gerekli makine ve teçhizat alındı; bu da güzel birşey ve yatırımın süresi de beş sene; 
bu da gayet iyi; ama değişen teknoloji, bilhassa bilgisayar teknolojisi, bir veya iki sene içerisin
de o kadar büyük değişikliklere gitmektedir ki, bu makinelerin, iki sene içerisinde, belki çıka
rılıp yerine yenilerinin konulması gerekecektir ve bunun yapılmasına da serbest piyasada bir 
engelleme getirilmemelidir. O zaman ne olacaktır? Yatırımcı gidecektir diyecektir ki : "Ben 
bu makineleri çıkarıyorum, yerine yenilerini alacağım, koyacağım." Tabiî, burada bir vize ola
yı vardır, yeni makinelere teşvik verilecektir; ama, bu çıkarılan makineler, hâlâ, Türkiye için, 
teknolojik açıdan, sektörün, o şirketin bulunduğu yerde olmasa bile, onun biraz altında olan 
şirketler için yeni bir makinedir. Dolayısıyla, bu makinelerin, aynı teşvik kapsamı içerisinde, 
ikinci ve üçüncü şirketlere geçebilmesini temin edecek olan bir madde lazımdır, tşte, maalesef, 
bu tasarıda bu engelleme vardır. 

Şimdi, yine bugün, Deniz Ticaret Odasında yapılan bir toplantıda konuştuk ve hepinizin 
hatırlayacağı gibi, her ne kadar, arkadaşlarla beraber, yatırım indirimi sırasıhdV kullanılmış 
makineleri buraya koyduysak da, o kullanılmış makineler, bir nevi gemi sektörünün bu yatı
rım indiriminden faydalanmasını sağlayacak olan bir gelişmeydi; ama, buradaki yatırım indi
rimi oranları yeterli değildir. 

Şimdi, açılış konuşması sırasında, Doğru Yol Partisindeki arkadaşlarımız vergi koyma er
kinin Yüce Parlamentoda olduğunu söylediler. Dün de ifade ettim, vergi koymayı, biz, maale
sef cezalandırma olarak alıyoruz. Halbuki cezalandırma olarak almamamız lazım. Sektör -
bilhassa sanayi sektörü- bir taraftan -tabiî kazandığı zaman- kazancının vergisini verecektir; 
ama, kazanana kadar, üzerinde, verginin boynunda bir boyunduruk olarak görülmemesi la
zım. Görüldüğü müddetçe, maalesef, vergiden kaçış ve sanayicilerimizi düz ve doğru vergi mü
kellefi yerine, eğri yollara iten bir sistem meydana gelecektir. Nitekim, ileriki maddelerde göre
ceksiniz -mesela 21 inci maddede karşınıza çıkacaktır- uluslararası sularda çalışan gemi adam
larına uygulanan yüzde 10'luk stopajın kaldırılmasından dolayı, sektör büyük bir zarara uğra
yacaktır. Tabiî, bu neyi beraberinde getirecektir?.. Sektör bu yükü kaldıramayacağı için, mec
buren, bütün çalışan gemi adamlarının asgarî ücretten defterde gözükmesi, bunun üzerinden 
vergilendirilmesi ve bundan dolayı da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Sayın Taner 2 dakika daha süre veriyorum. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim. 
... Sistem, çarpık işleyen, vergi adaletinin olmadığı ve maliyecilerin kontrol edemediği bir 

sistem haline gelecektir. 
Sayın milletvekilleri, işte, bu duygu ve düşüncelerle, yatırım indirimi şartlarının, sanayiin 

bugünkü düzeyine uygun olmadığını, her ne kadar bu konuştuğumuz ek madde 2'de yapabile
ceğimiz tadilatı yapmış isek de, bundan sonraki maddelerdeki indirimin çok aşağıya çekilmiş 
olması ve teşvikin sadece ve sadece Bakanlık tarafından lüzum görüldüğü halde başka yerlere 
verilmesi, kanun içindeki elastikiyeti ortadan kaldırmaktadır. Halbuki, kanun, kısa olmalı, net 
olmalı; herkes, bu kanun içerisinde kendisinin neleri yapmak zorunda kaldığını anlamalıdır. 
Bu kanun tasarısının bu maddesinde gördüğünüz gibi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakana ve Maliye Bakanlığına, kanun içinde yazılanların dışında ayrı yetkiler 
vererek, kanunu, Batılı anlamda bir kanundan ziyade, sanki bir geçiş dönemi kanunu yapar-
mışız gibi hazırlıyoruz. 

Halbuki, iddia neydi? Bu bir vergi reformuydu. İddia neydi? Basitti. İddia neydi? Herke
sin menfaatına, devlete kaynak ve gelir getirebilecek, ama bu arada da, sanayi ve ticarî kesimi 
zor durumda bırakmayacak bir sistem getiriyorduk. 

Biz diyoruz ki, burada arkadaşlar bir İçere daha düşünsünler, burada birtakım eksiklikler 
vardır; bunları dile getiriyoruz. Dileriz ki, Yüce Mecliste, arkadaşlarımız bizim bu uyarılarımı
za kulak versinler ve burada yapılması gereken tadilatları hep beraber yapalım. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı vergi kanunlarında tadilat yapan kanun tasarısının 7 nci 
maddesine bağlı ek madde 2 üzerinde Grubum adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, burada, yatırım indiriminin şartları vazedilmiş bulunmaktadır ve 
bu şartlarda değişiklik yapılmaktadır Bu şartlarda yapılan değişiklikler, ikinci fıkradadır. Gör
düğüm kadarıyla, birinci fıkra.eskisiyle aynıdır, bir değişiklik yoktur. Bilanço esasına göre defter 
tutma şartını muhafaza etmektedir. Zaten daha önce de bu uygulama bu merkezde idi. 

Ek madde 2'nin ikinci fıkrasında, yatırım indirimi uygulanacak yatırımların, kalkınma 
planları ve yıllık programlarda belirtilenlerden, Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı tarafından müştereken seçilen sektörler veya konularda olması şartı getirilmiş bulun
maktadır. Daha önceki maddede, bu hususta, DPT'nin kalkınma planlarına uygunluk şeklin
de bir şart getirilmekteydi. Meri olan mevzuat budur. 

Biraz evvel Sayın Taner'in de ifade ettiği gibi, benim de endişem, Maliye ile Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının birlikte bu şartları vazetmesidir. Zira, yatırım indirimine konu olan, 
yatırım teşvik belgesi alacak olan projeler, daha doğrusu, yatırım konuları, her sene -eskiden 
Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik ve Uygulama Dairesi tarafından- Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından, umumiyetle kasım, aralık ayların
da ilan edilmekte, yatırımcılar da bu istikamette yatırımlarını planlamakta, programlamakta
dırlar. Bu ilan edilen paket içinde, önce kararname ve onu takip eden tebliğ içinde de 
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yatırım teşviklerinin çerçevesi, gümrük muafiyeti, yatırım indirimi, fon kaynaklı krediler, bun
ların şartları ve sair teşvikler tek tek zikredilmekte ve yatırımcıları yönlendirmektedir. 

Şimdi, Maliye Bakanlığıyla müşterek bir kararın, birtakım gecikmelere ve birtakım uzlaş
mazlıklara Sebep olacağı endişesiyle, ben de buraya Maliye şartının konulmasını yanlış bul
maktayım. Çünkü, Maliye Bakanlığının, sanayi üretimini, sektörleri, ihracat hedeflerini, belli 
sahalarda ithalatın ikamesini veya belli sahalarda belli sektörlerin geliştirilmesi istikametinde
ki politikaları yakinen bilmesi mümkün değildir. Ancak, müteakip kısımda, bunun beşinci fık
rasında, yatırım indirimi uygulamalarıyla ilgili olarak, Maliye Bakanlığıyla işbirliği yapılması 
gerektiği belirtilmiştir. Çünkü, yatırım indirimi uygulaması, bir vergi uygulamasıdır; burada 
da Maliye Bakanlığının söz sahibi olması, uzmanlarıyla, uygulamayı düzenleyen mevzuata ka
tılması gerekir. Ancak, hangi yatırıma yatırım indirimi uygulanacağı konusundan, Maliye Ba
kanlığını çıkarmakta fayda görürüm. Maliye Bakanlığımızın değerli mensuplarının zaten na
mütenahi iş yükleri vardır, onlar onunla mahmuldürler; bu hususun, Maliye Bakanlığına yük
lenmemesi gerektiği kanaatindeyim. 

Üçüncü fıkrada ise bir değişiklik teklif ettik, önerge verdik; ama değerli arkadaşlarım 500 
önergelik bir önerge paketiyle gündemi tıkamışlardır. Belki, dün olduğu gibi, bugün de öner
gelerini çekme lütfunda bulunurlarsa -ki, dün çekmişlerdi- bizim bu teklifimiz müzakere edilir 
diye önerge arz ettik. 

Üçüncü fıkrada, hangi yatırım konularında, yatırımın miktarının ne olacağı; yani yatırım 
indiriminden faydalanacak yatırım projelerinin toplam yatırım tutarının ne olacağı tarif edil
miş. Sabit yatırım tutarı demektir bu. 

Biz buraya şu teklifi getirdik : Makine imalat, elektrik makineleri, elektronik ve haberleş
me teçhizatı sanayii ile ziraî yatırımlarda 500 milyon, diğerlerinde 3 milyar, önümüzdeki tas
lakta, ziraî yatırımlarda 500 milyon, diğerlerinde 3 milyar getirilmiş. Tabiî, şüphesiz, ziraî yatı
rımları desteklemek kastıyla bu yapılmış. 500 milyon bugün için küçük bir rakamdır; ama, 
bilhassa gıda sanayiinde ve ziraî üretimde, tarımın çeşitli kısımlarında gelişmeler olsun diye 
bu destek verilmek istenmiş. Ancak, memleketin sanayileşmesinde, gelişmesinde, bilhassa ma
kine imalat sanayii, elektrik makineleri sanayii, elektronik sanayii ve haberleşme cihazları sa
nayii fevkalade mühimdir. Bunlar, aslında, trilyonlar, yüzmilyarlar mertebesinde değil, küçük 
küçük işyerlerinde yapılan işlerdir. Bugün, italya'ya giderseniz -hatta kuzeyde birtakım ülke
lerde de- 20 kişinin altında personel çalıştıran birçok işyeri, İtalyan ihracatının bugün yüzde 
40'ı mertebesinde ihracat gerçekleştirmektedir. Bunlar, ayni zamanda ekonomik işletmelerdir. 
Bir mühendis veya usta, yetenekli bir insan, hem patrondur hem işletmenin finansmanıyla uğ
raşır, borçlarıyla uğraşır, alacaklarıyla uğraşır; yani, makine imalat sanayiiyle, elektrik maki
neleriyle, elektronik sanayiiyle büyük holdingler, büyük gruplar enterese olmalıdır. Onlar, da
ha çok, kitle halinde üretilen, büyük sayılarla üretilen ve büyük ciroları olan sahalara yönelir
ler. Bu sahalar, bilhassa, patronunda veya sahibinde know-how birikimi olan mühendislik bi
rikimi olan, ustalık birikimi olan; ister taklitle, ister icatla, birtakım birikimleri üretime çevire
cek olan katma değeri yüksek sahalardır ve ülkenin temelde de sanayileşmesini sağlayacak ana 
sektörlerdir. 

Onun için, ben arzu ettim ki, tarıma verdiğimiz bu desteği, bu sektörlere de, yani, makine 
imalatına, elektrik, makinelerine elektroniğe ve haberleşme cihazlarının üretimine de verelim. 
Bugün sekiz on kişi çalıştıran yerlerde, fevkalade ileri teknolojiye sahip bilgisayar parçaları, 
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haberleşme cihazlarının parçaları ve elektronik cihazlar imal edilmektedir. Bunlar, ya büyük 
sanayinin imal ettiği birtakım nihaî malların komponentleri olarak teslim edilmekte veya ken
dileri nihaî ürünlerini üreterek pazara arz etmektedirler. Bu teklifimiz de önerge halinde arz 
edilmiştir. 

Bir diğer teklifimiz de şu : Yine, 4 üncü fıkrada yatırımlarla ilgili birtakım tahditler var. 
4 üncü fıkranın birinci bendinde, yatırıma başlamadan önce teşvik belgesi alma şartı getiril
miş. Bunu biz mahzurlu buluruz. Eğer, bir yatırım konusu plana uygunsa, programa uygunsa, 
memleketin kalkınma ve sanayileşme hedeflerine uygunsa, bırakın, bu başlamış dahi olsa, her
hangi bir safhasında gelsin, projeyi dokümanlarıyla takdim etsin; ekspertiz edin, değerlendi
rin ve bunu teşvik belgesine bağlayarak destekleyin. Bu, kendi kaynaklarıyla hareket etmiş da
hi olsa, bir noktadan sonra tıkanmışsa, bizim desteklerimizden mahrum kalmasın, 

Yine, 4 üncü fıkradaki bir diğer husus da ikinci bentle ilgilidir. İkinci bentte "Araştırma, 
plan ve proje masrafları ile arazi temini için yapılan giderler hariç olmak üzere, yatırımla ilgili 
her türlü harcamalar yatırıma başlandığını gösterir" denmiş. Bu tahdidi de kaldırmakta fayda 
var. Eğer bir yatırımcı daha önceden birtakım araştırmalar yapıyorsa, projeler hazırlatıyorsa 
ve analizler yapıyorsa; bu, bazen saha araştırmaları olur, sondajlar olur, üretimin konusuna 
göre bazen de laboratuvar araştırması olur; ama, birtakım çalışmalar yapıyorsa, bırakın, bunu 
da yatırım harcaması kapsamına alalım, değerlendirip, teşvik edelim. Yani, bunlar, yatırımcıyı 
caydıran ve yatırımcıyı destekten mahrum bırakan birtakım tahditlerdir; doğru görmem. 

5 inci fıkrada ise, yatırım değişiklikleriyle ilgili olarak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğına haber verilmesine ait şart, bir aydan üç aya çıkarılmış. Bu, uygun bir değişikliktir. Yatı
rımcı, meşguliyeti arasında bir aylık süreyi geçirmişse, birtakım haklarını kaybetmemesi için 
uygun düşünülmüş bir değişikliktir; kabul ediyoruz, uygun görüyoruz ve destekliyoruz. 

Ayrıca, daha önceki değişikliklere ait önergemizin de dikkate alınmasını heyetinize arz 
ediyorum. 

Hürmetlerimi sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Haydar Oymak. 
Buyurun Sayın Oymak. 
CHP GRUBU ADINA HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; ek 2 nci madde, yatırım indiriminin şartlarını belirleyen bir maddedir. 2 nci maddenin 
son paragrafına kadar, yatırım indiriminden yararlanmak için gerekli olan genel şartlar belir
lenmiş. Son paragrafta ise, "yatırım indiriminden yararlanma şartları ve uygulama esaslarıyla 
diğer hususlar Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca müştereken belirlenir" 
deniliyor. 

Şimdi, daha önceki kanunda, hangi tür yatırımların yatırım indiriminden yararlanacağı 
ana hatlarıyla belirlenmişti. Orada, yatırım indiriminden yararlanacak olanların, üretimi artı
racağı, verimliliği artıracağı, ihracatı geliştireceği belirtilerek, mahsul ve mamullerin kalitesin
de iyileştirme yapmak, enerji tasarrufu gibi konuları daha ileri düzeye getirmek, kültür seviye
sini yükseltmek, ilmî ve teknik araştırmaları geliştirmeye dönük yatırımlar yapmak gibi husus
lar sayılmıştı. Bu maddenin düzenlenmesinde bunların hepsi çıkarılmış ve bu yetki, doğrudan 
doğruya Bakanlar Kuruluna da değil, Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
na verilmiş. 
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Deminki görüşmemde de belirttim. Bunun gerekçesi, belki, Hükümete, uygulamada do
ğacak birtakım sıkıntıları daha çabuk giderebilme olanağını vermektir; ancak, yine deminki 
konuşmamda belirttiğim gibi, yatırım indirimi, son derece önemli bir teşvik tedbiridir. Hükü
metin bu konudaki yaklaşımı, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu ortam düşünülerek yapıl
mış bir yaklaşım değil; makro yaklaşım açısı son derece zayıf. O nedenle, bu tasarı, bu zayıf 
anlayışla düzenlenmiş ve Bakanlar Kurulundan çıkarılmış bir tasarıdır. İki bakanlığın yetkisi
ne verildiği zaman, makro anlayışın büsbütün ortadan kalkacağına inanıyorum. O yüzden, mad
dede hangi tür yatırımların yatırım indiriminden yararlanacağının sayılmasında yarar vardı. 

Hükümetin teklif ettiği parasal limitler, Plan ve Bütçe Komisyonunda düşürülmüş. Esa
sında isabet de olmuş. Çünkü, ülkemizin birçok yerinde yatırıma dönüşecek miktarların, bir 
an önce süratle daha küçük parasal bazlarda hayata geçirilmesi lazımdır. Dünyada büyük tica
rî ve sınaî işletmeler, artık modasını tamamlamıştır; daha küçük işletmeler, iktisadî ve sınaî 
hayatta yerini almaktadır. Ona uygun olarak, 3 milyar ve 500 milyon olan bu parasal sınırların 
yüksek olduğunu düşünüyoruz. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kuruluşuna ilişkin kanun hükmünde kararname ile 
Devlet Planlama Teşkilatının kuruluşuna ilişkin kanun hükmünde kararnamelerde yapılan son 
değişikliklerle, Teşvik ve Uygulama Dairesi, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinden çıkarılmış 
ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesine alınmıştır. Burada önemle üzerinde durulması 
gereken husus şudur: İşin stratejisini belirleyen kısım ile uygulamasını yapacak birimin birbi
rinden farklı olması gerekir. Yani, işin plan boyutu Devlet Planlama Teşkilatını ilgilendirmek
tedir. Gerçi, 2 nci maddede, "yatırımlar, kalkınma planları ve yıllık programlarda 
belirtilenlerden" diye uygunluğu sağlamaya dönük bir yaklaşım var; ancak, bununla, strateji 
belirlemedeki can alıcı noktayı sağlamak mümkün değil. Uygulama, bugünkü görevleri itiba
riyle Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında olabilir; doğrusu da odur. 

Bir diğer konu da şudur : Maddede,' 'Araştırma, plan ve proje masrafları ile arazi temini 
için yapılan giderler hariç olmak üzere, yatırımla ilgili her türlü harcamalar yatırıma başlandı
ğını gösterir" diyor. Arazi temini, spekülatif kazanca dönük olabilir, onu önlemek için bu ko
nunun yatırım indirimi dışında tutulması normal; ancak, plan ve proje masrafları da, yatırıma 
başlandığının göstergesi olarak kabul edilmelidir. Bu konuda, belki, parasal bir limit getirile
bilir. Bugün için, araştırma, plan ve proje masrafları, oldukça yüksek rakamlara ulaşmaktadır. 

önemli olan, yatırımın gerçek anlamda yapılıp yapılmadığını kontrol edebilmektir. Türk
iye'de, geçmişte, yatırım indirimi konusunda meydana gelen usulsüzlükler, uygulamada, yatı
rım indiriminden yararlanan kişi ve kuruluşların yeterince kontrol edilmediğini ve yatırımların 
uygunluğunun masa başında tasdik edildiğini göstermektedir. Yolsuzlukların bir kaynağı ola
rak, masa başında verilen kararların önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. O nedenle, bu fizikî 
yatırımların gerçekten yapılıp yapılmadığını iyi tetkik etmek ve bu konuda görev alan kuruluş
ları, yeterli bilgiyle donatmak gerekir. 

Bildiğimiz kadarıyla, şu anda, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, gerçek anlamda, yatı
rımları kontrol edecek tarzda teknik bilgiye sahip değildir. Bu konuda, uygulamada doğacak 
aksaklıkların bir an önce giderilmesi için, yeterli düzeyde teknik bilgiyle mücehhez insanların, 
bu kuruluşa, daha doğrusu, uygulamaya kontrol edecek birime alınması gerekir. 

Bu düşüncelerle, hepinize tekrar saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oymak. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ek madde 2'de, ya

tırım indiriminin şartları belirlenmektedir. 

Ek madde 1 üzerinde yapmış olduğum konuşmada belirttiğim gibi, yatırım indirimiyle 
ilgili asıl sorun, yatırım indirimi müessesesinin, yürürlüğe girdiği ilk günden bugüne kadar... 
Yatırım indirimi müessesesi, 1960'lı yıllardan itibaren uygulanmaya başlanmış ve bugüne ka
dar gelmiştir. 

Bu uygulamalar sonucunda, gerçekten, ne gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır; iddia edildiği 
gibi, yatırım hacmi, bu indirim sayesinde artmış mıdır; mükellefler, yatırıma özendirilmiş mi
dir; girişimciler, elde ettikleri gelirleri ve kazançları yatırıma dönüştürmüşler midir, dönüştür
memişler midir? Bu hususların araştırılması lazımdır. Yoksa, bu indirim, teşvik edilmeseler 
de, zaten, yapılacak olan yatırımlara sağlanan bir avantaj olarak mı kalmıştır? Bu hususun 
da, verilerle ve birtakım araştırmalarla ortaya konulması lazımdır. 

Eğer bu, otuz yılı aşkın bir süredir ortaya çıkan uygulamaya rağmen halen ortaya konula-
mamışsa, bu konudaki rakamlar verilemiyorsa veya en azından bazı araştırmalar yoksa, bir 
kör politika uygulamaktan başka bir anlam taşımaz. Yatırım indirimi konusunun tekrar Mec
liste görüşülmesi vesilesiyle bunu hatırlatmakta fayda görüyorum ve bu kurumların, sürekli, 
getirdikleriyle, götürdükleriyle izlenmesi gerektiği kanaatimi belirtmek istiyorum. 

Eğer, vergiden düşülen bir yatırım, yatırım hacmini artırmıyorsa, veriler bunu gösteriyor
sa, bu müessesenin, olduğu gibi, Türk vergi sisteminden çıkarılması, yatırımları özendirecek 
başka teşviklere geçilmesi gerekecektir. 

Yatırım indiriminin şartlarıyla ilgili olarak, ek 2 nci maddenin bentlerini incelediğimizde, 
yeni düzenlemeyle eski düzenleme arasında bazı farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bu farklılık
lar, ikinci ve üçüncü bentlerde kendisini göstermektedir. Eski maddenin ikinci bendi, mevcut 
uygulama "yapılan yatırım, Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı kalkınma planlarına uy
gun bulunmalıdır" diyor; üçüncü bentte de, teşvikten yararlanacak yatırımların türleri belir
lenmiştir ve ayrıca, "Bu yatırımların istihsali genişletmeye, prodüktiviteyi artırmaya, ihracatı 
geliştirmeye, mahsul ve mamullerin kalitesini ıslaha, enerji tasarrufunu sağlamaya, kültür se
viyesini yükselmeye, ilmî ve teknik araştırmaları geliştirmeye, çalışma güvenliğini ve yabancı 
turist celbini temine matuf olması gerekir" ifadeleri vardır. 

Bu ikinci ve üçüncü bentler yerine, yeni düzenlemede ikinci bent olarak "yatırımlar, kal
kınma planları ve yıllık programlarda belirtilenlerden Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı tarafından müştereken seçilen sektörler veya konularda yapılır" denilmekte
dir. Gerçekten, bu, sakıncalı bir ifade biçimidir. Yıllık programlarda belirtilenler arasından ba
zı sektörlerin, Maliye Bakanlığı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken 
seçilmesi halinde, bu seçim sonucunda belirlenen sektörlerin yatırım indiriminden yararlan
ması, bir idarî keyfîliği ortaya çıkaracaktır. Bu keyfîlik de, büyük sakıncaları beraberinde geti
recektir. 

Burada bulunan milletvekili arkadaşlarım bilirler, her gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne, milletvekillerine, değişik taleplerle, farklı isteklerle, pek çok seçmen gelmektedir. Bunların, 
milletvekillerinden, çok değişik istekleri ve talepleri bulunmaktadır. Bu talepler, özellikle 
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büyük firmalar tarafından da getirilebilmekte ve bu talepler, zaman zaman, uygun olmayan 
uygulama sonuçlarını da ortaya çıkarmaktadır, tktidar kanadına mensup arkadaşlarımızın, bir 
günlüğüne gümrük muafiyeti tanınan belli malların, ertesi gün belli bir firma gümrükten ma
lını geçirdikten sonra, gümrük muafiyeti dışına alındığına dair bu kürsüden örnekler verişleri
ni hatırlıyorum. Şimdi, bunları sürekli dile getiren, bu uygulamaların sakıncalarını Meclis kür
süsünden dile getiren arkadaşlarımızın, böylesine, Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının müştereken belirleyeceği sektörlere, yatırım indirimi gibi bir müessesenin avan
tajlarının sağlanmasını meydana getirecek bir düzenlemeyle buraya gelmelerini de, kendi tavır 
ve davranışlarıyla uyumlu görmüyorum. 

Bu maddenin, bu ifadelerin, çok büyük keyfîlikler ortaya çıkarabileceğini; iktidarı zaman 
zaman zor durumlara düşürebileceğini; hatta, muhalefetin, sırf bu madde yüzünden, iktidarı 
çok sert bir şekilde eleştirebileceğini burada belirtmek istiyorum ve saygılar sunuyorum. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Selçuk Maruflu; buyurun. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; gö

rüşülmekte olan 403 sıra sayılı vergi yasa tasarısının 7 nci maddesine bağlı ek madde 2*de yer 
alan yatırım indiriminin.şartları konusunda söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar su
nuyorum. 

Bu madde, yatırım indirimi konusu, çok önemlidir; bu yasa tasarısının önemli birkaç mad
desinden birisidir, örneğin, Gelir Vergisi basamaklarını düzenleyen bir madde önemli, Kurumlar 
Vergisi basamaklarını düzenleyen maddeler de önemlidir; hakikaten bu maddeler, bazı büyük 
değişiklikleri yapabilen maddelerdir. 

Burada, yatırımların, ihracatla, dış ticaret açıklarıyla ve diğerleriyle yakın ilişkisi var ve 
istihdamla da yakın ilişkisi var. O bakımdan, meseleye sadece salt fiskal politikalar (malî poli
tikalar) açısından bakmak son derece yanlış. Bu nedenle, yatırım indiriminin, Yüce Meclisin 
tüm milletvekillerinin iradeleri istikametinde değiştirilmesinde yarar görüyoruz. 

Beni rahatsız eden diğer bir konuyu da söylemeden geçemeyeceğim : Vergi yasa tasarısı 
çıktığından beri, bazı kuruluşlar çeşitli görüşlerini bildirmeye başladılar; TÜSİAD olsun, özel 
sektör kuruluşları olsun, diğer meslekî kuruluşlar olsun, hepsi görüşlerini bildiriyorlar. 

Bu yasadan önce, 49 uncu Hükümet zamanında, yine bir yasa önerisi getirilmişti; biz bu
nu Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşürken, çeşitli kesimlerin görüşlerini alalım diye, hakika
ten çok yerinde bir karar almıştık. Ben o görüşmeleri hatırlıyorum; oraya gelip konuşan bütün 
meslekî kuruluş temsilcilerinin -ki, 40'a yakın kuruluşun temsilcileri geldi, dernek veya odalar 
birliği gibi kuruluşların temsilcileri geldiler- hepsi, "Türkiye'de bir vergi reformu gereklidir; 
vergi adil olmalıdır; vergi tabanı geniş olmalıdır, genişletilmelidir; vergi yaygın olmalıdır ve vergi, 
az kazanandan az, çok kazanandan çok alınmalıdır" şeklinde görüş beyan ettiler, ama, hepsi 
de arkasından, "bizden vergi alınmamalıdır" diye bir eklemede de bulundular! 

Tabiatıyla, biz bu görüşleri okuruz -bütün arkadaşlarım- bunlardan hakikaten yararlanı
lacak olanlar varsa, yararlanılması mümkündür; ama, esas irade, her konuda olduğu gibi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinindir; bu yasada'da o şekilde tezahür edeceğine inanıyorum. 

Yatırım indiriminin şartlarına baktığımız zaman; birinci maddede (bentte), "yatırımın uy
gulanacağı ticarî ve ziraî ve ziraî kazanç, bilanço esasına göre tespit edilmiş olmalıdır" de-
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niliyor. Bu, gayet doğaldır; burada maksat, yatırımı, hakikaten belli bir büyüklüğe ulaşmış ve 
ciddî firmaların yapmasına imkân sağlamaktır; yerinde bir madde olduğunu ifade etmek isti
yorum. Çünkü, teşvik tedbirlerinden istifade eden birçok firmanın, bu teşvik tedbirlerini ele 
geçirdikten sonra -özellikle yatırım indiriminde- gerekli istifadeleri sağlayıp, ancak yatırımları 
bitiremediği veya aldığı bu teşvikleri başka amaçlarla kullandığı görülmektedir. Tabiatıyla, devlet, 
iyi niyetli olarak bunları vermektedir; ancak, alanların belki büyük bir kısmı, bunu hakikaten 
yerinde kullanmıştır; ama, bunun yerinde kullanılmayanı da vardır. O bakımdan, bu birinci 
madde, buna esas olacak bir maddedir. 

Burada benim yadırgadığım ve verdiğimiz önergelerle değiştirilmesini istediğim bir madde... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun, rahat konuşun. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Bu ek maddede yer alan beş fıkrada Devlet Planlama Teşkilatının devre dışı bırakıldığıdır 

ki, bu doğru değildir. Devlet Planlama Teşkilatı, makro düzeyde ve sektörel bazda hangi yatı
rımların ne şekilde teşviklerden istifade edeceğini belirler, ancak, bunun uygulamasını, yani 
teşvik belgesinin verilmesini, takibini, kredi varsa, kredinin verilmesini diğer kuruluşlar yapar. 

Burada Teşvik Uygulama Dairesinin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bünyesine alın
ması doğru olmuştur; pek yanlış bir konu değildir. Devlet Planlamayı böyle ayrıntılı ve günlük 
tatbikata sokacak işlerle meşgul etmemek lazımdır. Yalnız, Devlet Planlama Teşkilatını tama
mıyla devre dışı bırakmak da yanlıştır. 

Biz, verdiğimiz önergelerde bu hususa dikkati çekip, bunun bu tarzda değiştirilmesini is
tiyoruz. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ek 2 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde 29 adet önerge verilmiştir; 20 adedini, geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde yer alan "Maliye Ba
kanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı" ibaresini, "Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Müsteşarlığı" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : Yatırım indirimine konu olabilecek sektörlerin belirlenmesinde Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığının da görüşünün alınmasını sağlamak amacıyla belirtilen değişiklik 
yapılmaktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde yer alan "Maliye Ba
kanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken seçilen sektörler" ibaresi
nin "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından seçilen sektörler" şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : Yatırım indiriminden yararlanacak sektörlerin, bürokratik işlemleri azaltmak 
amacıyla, sadece Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenmesini öngörmek üzere, belir
tilen değişiklik yapılmıştır. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, Kâtip Üye arkadaşımız oturarak 
okusun. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, arkadaşımız oturarak okusun. Bu hususu oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, bu madde içinde 7 tane fıkra var. 20 önerge, 
5 fıkra demektir; 28 önerge okumak lazımdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, 20 önerge okutacağımı söyledim; 5 fıkra var. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının dört numaralı bendinde yer alan "ile arazi 
temini" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : Arazi temini için yapılan harcamaların da yatırıma başlandığını göstermesi ama
cıyla belirtilen değişiklik yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 
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Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

"3. Yapılan yatırım, ticarî ve sınaî yatırımlar için en az 10 000 000 lira, ziraî yatırımlar 
için en az 3 000 000 000 lira olmalıdır. 

Gerekçe : Yatırım indirimi müessesesinden yararlanacak yatırımlar miktarı günün koşul
ları da göz önüne alınarak yükseltilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "gecikmelerin vukuundan itibaren 
3 ay" ibaresinin "gecikmelerin vukuundan itibaren 8 ay" şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : Yatırımı tamamlanmasına rağmen, değişiklik bildirmekte geciken mükelleflere 
bir hak tanımak amacıyla maddedeki süre 8 ay olarak değiştirilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen İ93 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "gecikmelerin vukuundan itibaren 
3 ay" ibaresinin "gecikmelerin vukuundan itibaren 9 ay" şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Gerekçe : Yatırım indiriminden yararlanmayı engelleyecek bir durum olan değişikliği ve 
gecikmeyi bildirmediği halde mükelleflere bir hak tanımak için konuya ilişkin süreyi 9 aya çı
karmak için belirtilen değişiklik yapılmaktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "gecikmelerin vukuundan itibaren 
3 ay" ibaresinin "gecikmelerin vukuundan itibaren 6 ay" şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Gerekçe : tyi niyetli olarak değişiklik ve gecikmeyi bildirmeyen mükelleflere 6 aylık bir 
süre verilmesini sağlamak amacıyla belirtilen değişiklik yapılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına" ibaresinin, "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığına" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe: Yatırıma ait değişiklik ve gecikmelerden Maliye Bakanlığının da haberdar olma
sını sağlamak amacıyla belirtilen değişiklik yapılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ek 2 nci maddesinin UçUncü fıkrasında yer alan "Müracaatın zamanında 
yapılmaması" ibaresinin "yukarıda belirtilen değişiklikler ve gecikmelerin zamanında 
yapılmaması" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : Müracaattan ne kastedildiğinin açıkça belirlenmesi sağlanacaktır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin Üçüncü fıkrasında yer alan, "yatırım indiriminden yararlan
ma hakkı ortadan kalkar" ibaresinin "geriye yönelik olarak yatırım indiriminden yararlanma 
hakkı ortadan kalkar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : Bu değişiklikle şartlardaki ihlal, yakın tarihli olsa da, geçmişte yararlanılan in
dirimlerin geçersiz sayılmaması sağlanır. Böylece, yatırım indirimi müessesesinden beklenen 
amaca uygunluğu sağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "evvelce yapılan tasdik" ibaresi
nin, "ilk başvuru üzerine yapılan tasdik" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : Bu haliyle sonradan değişiklik ve gecikmeler üzerine yapılmış tasdiklerin anla
şılmasını sağlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yararlanma hakkı ortadan kalkar" 
ibaresinin, "yararlanma hakkı değişiklik ve gecikmelerin vukuundan itibaren ortadan kalkar" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : Bu değişiklikle yatırımın belli bir aşamasında doğabilecek şartların ihlali, ge
cikme durumlarında yatırım indiriminden yararlanma hakkı geçmişe yönelik olarak değil, o 
tarihlerden itibaren ortadan kalkar. Böylece geriye yönelik olarak hak düşürme yapılmaz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

' 'Yatırım teşvik belgesi verilen mükellefler yatırıma yönelik faaliyetlerini 6 ayda bir kere 
hazırlayacakları bir raporla Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirirler." 

Gerekçe : Yatırımın gerçekleşmesi için yapılan tüm işlemlerin safhalarından Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla belirtilen değişiklik yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

""Yatırım Teşvik Belgesi iptal edilen mükelleflere bir daha Yatırım Teşvik Belgesi verilmez." 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe: Bu müessesenin kötü niyetli mükelleflerce kullanılmasını önlemek amacıyla be
lirtilen değişiklik yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "bir örneğini Maliye Bakanlığı
na gönderir" ibaresinin, "bir örneğini Maliye Bakanlığına, bir örneğini de yatırım sahibinin 
bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 
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Gerekçe : Yatırım teşvik belgesi verilen mükelleflerden ilgili vergi dairesinin de bilgilendi
rilmesini sağlamak amacıyla belirtilen değişiklik yapılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan, "belgedeki vize ve iptaller de 
ayrıca bildirilir" ibaresinin, "yatırım teşvik belgesindeki vize ve iptaller derhal Maliye Bakan
lığına bildirilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : Yatırım teşvik belgesindeki vize iptallerinden Maliye Bakanlığının en kısa süre
de haberdar edilmesini sağlamak amacıyla belirtilen değişiklik yapılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin 5 nci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığınca müştereken belirlenir" ibaresinin, "Maliye Bakanlığınca belirlenir" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : Bürokratik işlemleri azaltmak amacıyla belirtilen değişiklik yapılmaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan, "Maliye Bakanlığı ile Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığınca müştereken belirlenir" ibaresinin, "Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığınca belirlenir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon » 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 
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Gerekçe : Bürokratik işlemleri azaltmak amacıyla belirtilen değişiklik yapılmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan, "Maliye Bakanlığı ile Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığınca müştereken belirlenir" ibaresinin, "Maliye Bakanlığı, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca birlikte belirlenir" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe: yatırım indiriminden yararlanma şartlarının belirlenmesi sırasında Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığının da görüşünün alınmasını sağlamak amacıyla belirtilen şekilde 
değişiklik yapılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci maddesinin İçtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Elaattin Elmas Yücel Seçkiner 
İstanbul Ankara 

Eyüp Aşık Kadir Ramazan Coşkun 
Trabzon İstanbul 

Temel Gündoğdu Mehmet Keçeciler 
İstanbul Konya 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Gerekçe: Bu maddenin ek madde 2 son fıkrasıyla idareye ilave "yatırım indiriminden isti
fade şartları" belirleme yetkisi tanımaktadır. Yatırım indirim şartları üst fıkralarda sayıldığı 
halde idareye de yeni şartlar koyma yetkisi verilmesi, kanunla konulan verginin yürütmece kal
dırılmasını temin edebilecek bir yetki vermektedir ki, Anayasanın 73 üncü maddesine açıkça 
aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, tasarıdaki 61 inci sayfayı konuşuyoruz. 61 inci sayfada "5 fıkra" 
derken, l'den 5'e kadar 1 fıkra, ondan sonraki gelen satır başları birer fıkra; 5 fıkra. Zaten, 
okunan önergelere de dikkat etmişseniz, fıkralar hakkında verilirken öyle verilmiş. Onun içînT" 
20 önerge okuttum. Bu, kanun yapma tekniği bakımından... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — O zaman tamam. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre okutup oylayacağım. 
önce, Anayasaya aykırılık önergesini işleme koyuyoruz: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci maddesinin, içtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Eyüp Aşık 
(Trabzon) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN •— önergeye Komisyon ve Hükümet kanlamıyorlar. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Keçeciler, söz istediniz; buyurun. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, bu 

kanunun tedvin şeklini, tarzını, kullandığı ifadeleri, ibareleri anlamakta fevkalade zorlanıyoruz. 
1 inci maddesi vesilesiyle de söyledim, kanun, ceza hükümlerini geriye yürütüyor. 
2 nci maddesinde burada konuşamadık; Anayasayla ilgili önergelerimiz görüşülmediği için 

söyleyemedik. 2 nci maddesinde, Anayasanın "Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir" dedi
ği yetkiyi Maliye Bakanlığına verdik geçtik, Anayasaya açık bir ihlal meydana getirdik. 

6 nci maddesinde, Anayasanın 58 inci maddesinde, açıkça, "Devlet, gençleri kumar ve 
benzeri kötü alışkanlıklardan korur" dediği halde, lotaryacılığı, piyangoculuğu teşvik eder hü
kümler getirdik. 

Şimdi bu ek 2 nci maddede de, gerçekten, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak, ka
nun yapma tekniğine fevkalade sakıncalı, uygun düşmeyen bir tedvin tarzı var. 

Bakın, şöyle : Ek 2 nci madde, yatırım indirim şartlarını söylüyor, "Yatırım indirim şart
ları şunlardan ibarettir" diyor, 5 tane şart sayıyor. Tamam; elbette ki, yasama organı, yürüt
menin teklifiyle, yatırım indirim şartlarını önceden tahmin eder, yazar. Buraya 5 tane şart yaz
mak mecburiyetinde değilsiniz, 10 tane de yazabilirsiniz, 20 tane de yazabilirsiniz; ama, hukuk 
devletinde, yatırımcı, başına ne geleceğini önceden bilmek zorundadır. Bir son fıkra koyuyor
sunuz ki, niye konduğu veyahutta bu fıkra varsa, ilk beş şartın niye yazıldığı anlaşılamaz. 

Bakın, son fıkrada diyorsunuz ki„ "Yatırım indiriminden yararlanma şartları ve uygula
ma esasları ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığınca müş
tereken belirlenir." Peki, "yatırım indirimi şartları" diye, buraya 5 tane fıkrayı niye yazdınız 
öyleyse, niçin yazdı kanun? Demek ki, "bu şartları arayacağım" diyor. Peki, ara. "Hayır bu 
yetişmez, ayrıca Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı bir araya gelecek, başka şartlar da 
tespit edecek..." Peki, o zaman bu şartları, bu 5 maddeyi yazmayın efendim, hiç koymayın 
bu kanuna; deyin ki, "yatırım indiriminden yararlanma şartları Hazine Müsteşarlığı ve Maliye 
Bakanlığınca müştereken belirlenir." Eğer yetkisini kısmak istiyorsanız, dersiniz ki, "bunu, 
Bakanlık ve Müsteşarlık, sene sonunda ilan eder bir yıl için geçerli olur, bir daha da değiştire
mez." Hiç değilse böyle birtakım hükümler koymak suretiyle, yatırımcının, önünü görmesini 
ve yapacağı faaliyetlerde, gireceği risklerde karşılaşacağı problemleri önceden tahmin et-
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meşini sağlarsınız; yani, hukuk devleti esasları içerisinde yatırım yapmasını sağlarsınız. Bir in
san 100 milyar liralık bir yatırıma girecek, ama ne gibi şartlar olacağı belli değil. Kanuna 5 
tane şart yazmışsınız, ama "ilave şartları da ayrıca tespit edebiliriz..." Ne zaman edersiniz, 
nasıl edersiniz, bu belli değil. Bakanlığa güya bürokrasi yetki almış. 

Değerli arkadaşlarım, bu, keyfîliğe yol açar ve keyfîliği doğurur ve ileride iktidarların ba
şına çok büyük problemler çıkarır. Bu itibarla, bu son fıkra, fevkalade yanlıştır, hukuk devleti 
ilkeleriyle bağdaşmaz. Anayasanın daha 2 nci maddesi "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk 
devletidir" diyor. Hukukî esaslar, hukuk devleti ilkeleri içerisinde önceden konulur ve vatan
daşlar bu esasları bilir, bu esasların nasıl değişeceğini de bilir; başına herhangi bir işlem gelme
yeceğini, önceden tayin ve tahmin etme imkânına sahiptir. Ama, buradaki ek maddeyle öyle 
bir yetki verilmiş ki, 5 tane şart sayılmış, ondan sonra, "bunlar olacak, ama başka şartlar da 
getirebiliriz..." Bu olmadı! Son fıkrası, hukuk devleti ilkeleriyle kabili telif değil yeya ilk beş 
fıkrasını yazmayacaktınız, sadece son fıkrayı koyacaktınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Sayın Başkan, toparlıyorum. 
Sadece son fıkrayı yazsanız, deseniz ki, "Yatırım indiriminden yararlanma şartları Hazi

ne Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir." Zaten bu yetkiyi almışsınız, bunu 
zaten belirleyeceksiniz, tik baştaki 5 tane fıkrayı yazıp da, Mecliste bu kadar görüşme açma
nın, bu kadar önerge yazmanın, bunların üzerinde müzakere yapmanın manası yoktur. 

Hulasa, sonuç olarak diyorum ki, son fıkra, keyfîliğe yol açabilecek yetkiyi Hazine Müs
teşarlığı ve Maliye Bakanlığına vermektedir; o da, hukuk devleti ilkeleriyle kabili telif değildir 
ve Anayasamıza aykırıdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ek madde 2 nin Anayasaya aykırılığını iddia eden öner

geye Hükümet ve Komisyon katılmadı, önerge üzerinde müzakere yapıldı. 
Şimdi önergeyi oyluyorum : önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Anayasaya aykırılık 

önergesi reddedilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, aykırılık sırasına göre 20 tane önergeyi okutup oylayacağım; 

onun sonunda da, maddeyi oylamadan, bir yoklama talebi vardır; yerine getireceğim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"3. Yapılan yatırım, ticarî ve sınaî yatırımlar için en az 10 000 000 000 lira, ziraî yatırım
lar için en az 3 000 000 000 lira olmalıdır." 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MALİYE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan "Maliye Ba
kanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı" ibaresinin "Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKlLl MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : * 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan "Maliye Ba
kanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken seçilen sektörler" ibaresi
nin "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından seçilen sektörler" şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
^ (Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yer alan "ile arazi temini" 
ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKlLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadı. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedil

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen 193 sayılı Gelir Vegrisi 
Kanununun ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "gecikmelerin vukuundan itibaren 
üç ay" ibaresinin "gecikmelerin vukuundan itibaren dokuz ay" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKlLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "gecikmelerin vukuundan itibaren 
üç ay" ibaresinin "gecikmelerin vukuundan itibaren sekiz ay" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN— Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKlLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "gecikmelerin vukuundan itibaren 
üç ay" ibaresinin gecikmelerin vukuundan itibaren altı ay" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına" ibaresinin "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığına" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN'— Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "evvelce yapılan tasdik" ibaresi
nin, "ilk başvuru üzerine yapılan tasdik" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. " . - - . / , -
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTÎLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yatırım indiriminden yararlan
ma hakkı ortadan kalkar" ibaresinin, "geriye yönelik olarak yatırım indiriminden yararlanma 
hakkı ortadan kalkar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylar niza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : o 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yararlanma hakkı ortadan kalkar" 
ibaresinin, "yararlanma hakkı değişiklik ve gecikmelerin vukuundan itibaren ortadan kalkar" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "müracaatın zamanında 
yapılmaması" ibaresinin, "yukarıda belirtilen değişiklikler ve gecikmelerin zamanında 
yapılmaması" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN— Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BASKANVEKİLÎ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTlLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergeye reddedil

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "bir örneğini Maliye Bakanlığı
na gönderir" ibaresinin, "bir örneğini Maliye Bakanlığına, bir örneğini de yatırım sahibinin 
bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

"Yatırım teşvik belgesi iptal edilen mükelleflere bir daha yatırım teşvik belgesi verilmez." 
Turgut Tekin 

(Adana) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
- BAŞKAN —Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

"Yatırım teşvik belgesi verilen mükellefler, yatırıma yönelik faaliyetlerini 6 ayda bir kere 
hazırlayacakları bir raporla Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirirler." 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN.— önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "belgedeki vize ve iptaller de 
ayrıca bildirilir" ibaresinin "yatırım teşvik belgesindeki vize ve iptaller derhal Maliye Bakanlı
ğına bildirilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı ile Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığınca müştereken belirlenir" ibaresinin "Maliye Bakanlığı, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca birlikte belirlenir" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN— Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKtLt MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz, 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı ile Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığınca müştereken belirlenir" ibaresinin "Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığınca belirlenir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red

dedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı ile Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığınca müştereken belirlenir" ibaresinin "Maliye Bakanlığınca belirlenir" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, ek madde 2'yi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... 
ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas) — Yoklama talebi vardı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Oylamaya geçtim; yoklamayı müteakiben yapayım. Görüyorsunuz... 
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CEVAT AYHAN (Sakarya) — önce yoklama yapılması gerekir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... (RP ve CHP sıralarından gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, bu saate kadar bekledik, şu kalabalık da görülüyor. Şu saate kadar 

bir madde çıkardık. 
Kabul edenler... Etmeyenler.,. Ek madde 2 kabul edilmiştir. 
Ek madde 3'ü okutuyorum : 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, yazılı olarak yoklama isteğinde bulun

duk. özellikle ek 2 nci maddenin oylamasına geçerken yoklama istedik. Yoklama, oylamadan 
önce yapılır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, geçen gün bunun burada müzakeresi yapıldı ve Başka
nın takdir hakkı da kabul edildi. Baktım ve gördünüz, siz de görüyorsunuz; yani, burada yok
lama için, gerekli sayıdan çok fazla milletvekili var; ama, 3 üncü maddeye geçmeden gereğini 
yapacağız. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Geçtiniz. 
BAŞKAN — Ek madde 3'ü okutuyorum : 
' 'Yatırım indiriminin Konusu ve Nispeti \ 
Ek Madde 3. — Yatırım indirimine, kaynağı ne olursa olsun, ek 2 nci maddede yazılı şart

ları haiz bulunan yatırımlarla ilgili harcamalardan; bina (sadece turizm işletmeleri için), maki
ne, tesisat, araç, (sadece işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olanlar) ve benzeri amortis
mana tabi aktif değerlerin yeni olanlarının maliyet bedelleri esas teşkil eder. 

Aktif değerlerin yeni olmasından maksat, bunların yurt içinde veya dışında daha önce 
hiçbir şekilde kullanılmamış bulunmasıdır. Yurt dışında kullanılmış olsa dahi Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığınca uygun görülen makina ve tesislerin ithali halinde, bu aktif kıymetler 
yatırım indirimi uygulaması bakımından yeni addolunur. 

Arazi veya arsa tedariki, yedek parça temini, esas proje dışında münferit makine, tesisat, 
araç mubayaası için yapılan harcamalara indirim uygulanmaz. Turizm işletmelerinde inşa edil
miş olarak veya inşa halinde satın alınan binaların satın alma bedeli üzerinden, yatırım indiri
mi yapılmaz. 

Petrol Kanununa göre yürütülen arama ve sondaj faaliyetleri için yapılan ve aktifleştirilen 
harcamalardan, ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenenler, 
yatırım indirimi uygulaması bakımından yatırım harcaması sayılır. 

Maliye Bakanlığı, yukarıda yer alan harcamalardan hangilerinin yatırım indirimine konu 
olacağını belirlemeye yetkilidir. 

Yatırım indiriminin nispeti, yatırım miktarının °/o 20'sidir. Bakanlar Kurulu bu oran, kal
kınmada öncelikle yöreler ile kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşdığı belirti
len sektörlerde yapılan yatırımlar için % 70 oranına kadar artırmaya veya kanunî orandan az 
olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir. 

Bakanlar Kurulunca tespit edilen yeni oranlar Bakanlar Kurulu Kararının Resmî Gazete
de yayımlandığı tarihten itibaren yapılan harcamalara uygulanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Algan Ha-
caloğlu. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Yoklama ne oldu? Yoklama yapılmadı Sayın Başkan. 
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ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Başkan yoklamayı yedi. 
BAŞKAN — Şöyle bir çalışma hızını nasıl kesebilirim? 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; görüşmekte olduğumuz 403 sayılı Yasa Tasarısının çerçeve 7 nci maddesinin ek 3 
üncü maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini dile getirmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. p 

Bu maddeyle, yani 7 nci maddeyle, yatırımların teşviki ye o kapsamda yatırım teşvikleri 
içinde en önemli levye olan, araç olan yatırım indirimi konusunda söylenmek istenen şeyleri, 
eski bir planlamacı olarak anladığımı söyleyemiyorum. Esasında, teşvik sistemi, birkaç yıldır 
selektif, seçici, amacına uygun sanayileşmeyi ve yatırımları belirli yönlerde yönlendirebilmek, 
girişimcileri belirli öncü sektörlere kanalize edebilmek için etkin bir araç olmaktan çıkmıştır. 
Bu çıkışın birçok nedenleri vardır; ancak, bu nedenler arasında, gerçekten Türkiye ekonomisi
nin ileriye yönelik dinamiklerini yakalayan, belirleyen ve Türkiye'yi teknolojik yapılanma ve 
ileri teknoloji alanlarında sağlıklı sanayileşme ve ekonominin önemli öncü hizmet alanlarında 
gelişmeyi sağlayacak sektörel ve alt sektör belirlemelerinin sağlıklı yapılabildiğini söylemek)müm-
kün değil. Ama her şey bir yana, son yıllardaki, Özellikle doğu ve güneydoğuya yönelik yapı
lan yatırımlarda yatırım indiriminden sağlanan rantların veyahut da desteklerin başka alanla
ra kanalize edildiği ve amacı dışında kullanıldığına ilişkin bazı söylemlere rağmen, yatırım in
dirimi, en ciddî, en efektif bir araçtır. Türkiye, son on yıldır, sermaye stokunda ciddî bir biri
kim sağlayamamıştır. Sabit sermaye stokundaki artış, 1980 dönemi öncesinin rakamlarının ol
dukça gerisindedir. Sabit sermaye stokunun niteliksel yapısında da, içeriğinde de, dünyanın 
bilgi çağına geçiş sürecindeki teknolojik yapılanmayı yakalayabilecek özellikleri bulmak, ne 
yazık ki, mümkün değildir. Yine, 1980'li yıllarda sabit sermaye yatırımlarının arzulanan düze
ye çıkmadığını biliyoruz. Tabiî burada, iç tasarrufların yetersizliği temel etkendir. Hükümetler, 
yatırımları belirli bir düzeye çıkarmayı arzularlar; ama, ekonominin geneldeki sorunları ülke
nin, öncelikli sektörlerde, öncü sektörlerde, özellikle teknoloji alanlarında olmak üzere ve ül
kenin kalkınma ihtiyacı içinde olan yörelerinde yatınmları yeterince oluşturamamış, kanalize 
edememiş, drije edememiş, girişimcileri yönlendirememiştir. 

Bugün, Türkiye'nin sabit sermaye yatırımlarının gayrisafî millî hâsılaya oranı yüzde 16'Iarın 
üstünde değildir. Genelde, katma bütçe kapsamı içindeki yatırımların geçen yıla göre azaldığı
nı biliyoruz, özellikle, Türkiye'nin geri kalmış yörelerinde, kalkınmada öncelikli yörelerinde 
gerçekten çok ciddî yatırım eksikliği vardır. 

Olaya böyle bakıldığında, bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu kaynak yetersizliğine rağ
men ve yüzde 70'ler düzeyinde kronik bir yapıya ulaşmış bulunan enflasyonun koşulları da 
dikkate alındığında, yatırım yetersizliğini giderecek araçların, levyelerin, mekanizmaların ha
rekete geçirilmesini gözardt etmek mümkün değildir. İşsizliğin yüzde 14 olduğu bir toplumda, 
işsizliği aşabilecek kalıcı tek çözümün, özellikle üretken istihdam kapılarını açabilecek tek çö
zümün, ileri teknoloji dallarında, sanayi alanlarında, verimli hizmet alanlarında yatırımları 
artırmak olduğunu biliyoruz. 

Şimdi, bundan evvel tartışılan maddede yatırım teşviklerİyle ilgili yatırım indiriminin hangi 
kriterlere göre yapılması gerektiği konusundaki tartışmalara hiç girmeyeceğim. Devlet Planla
ma Teşkilatının 1980 öncesi dönemde, uygulamadan ayrı olarak, bu konuda stratejileri belirle
yen yaklaşımını lütfen benimseyiniz. Stratejiyle uygulamayı birbirine karıştırmayınız. Bu, ne 
Maliye Bakanlığının işidir, ne de Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının işidir. 
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Bu maddeyle ilgili asıl söylemek istediğim şey, bu maddenin, yatırımları düne oranla, bu 
yasa tasarısından evvelki döneme oranla, yani bugünkü koşullara göre, caydırıcı bir özelliği 
vardır. Yani, ülkemizde her alanda kaynak dağılımını, kaynak transferini ve özellikle rantiye 
kesimlerinde kaynakların reel sektörlere, üretken sektörlere aktarılmasına yönelik duyarlılık 
göstermezken, burada yatırım indirim oranlarını azaltarak; alt seviyesi yüzde 30 olan yatırım 
indirimini yüzde 20'ye çekerek; öncü sektörlerde ve kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 100'e 
kadar çıkabilen yatırım indirimini, yüzde 70 üst düzeyine çekerek, hem reel sektörleri, ileri tek
noloji alanlarını, Türkiye'yi 2000'li yıllardan öteye taşıyabilecek yapılanmayı ihmal ediyorsu
nuz, göz ardı ediyorsunuz, onu özendirmeyi ikinci plana atıyorsunuz, hem de bugün Türkiye'
nin bölgelerarası eşitsizlik sorununun çözümünde en ciddî konulardan biri olan gelişmişlik fark
larım aşmak için gerekli yatırımları harekete geçirebilecek teşvikleri ikinci plana itiyorsunuz. 
Yani, olay iki boyutlu. Hem reel sektörleri ve sanayileşmeyi dışlıyorsunuz, teknolojik yapılan
mayı dışlıyorsunuz, hem de bölgesel geri kalmışlık sorununu aşma sorumluluğu konusunda 
yeterli duyarlılığı göstermiyorsunuz. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu maddeyle ilgili değişiklik önergeleri verdik. Dile
ğimiz, yatırım indirimi oranlarının, bugünkü düzeyinde tutulması; yani, yüzde 30 olan düze
yin yüzde 20'ye yönelik değişikliğinin yapılmaması. Aynı şekilde, çok selektif; yani, seçici uy
gulanmak kaydıyla, öyle her alanı teşvik edeceğim diye hiçbir alanı teşvik etmeme yanılgısına 
düşmemek kaydıyla, çok selektif alanlarda, yüzde 100 düzeyine kadar yatırım indirimi uygula
masının yapılmasında ve bu şekilde değişiklikte yarar görüyoruz. 

Bu duygularla hepinize saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ANAP Grubu adına Sayın Maruflu; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekili arkadaşlarım; bu vergi yasa tasarısının 7 nci maddesinin ek 3 üncü maddesi üzerinde 
Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum, sözlerimin başında hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Bugünlerde gazetelere bakıyoruz, Başbakanlığın -Sayın Başbakanın emriyle tahmin 
ediyorum- verdiği reklamlar, ilanlar var. Burada ekonomik terör konusu işlenmektedir; tabia
tıyla, ben bunu şahsen yadırgıyorum. Bizim ülkemizde bir bölgede terör olayları vardır, bunu 
hepimiz görüyoruz; ama, ekonomide terör olayı olmaz. Olsa olsa, acemice ve bilinçsiz politi
kalarla ekonomi, o ilanların bir bölümünde söylendiği gibi, dipsiz kuyu olarak tavsif edilebilir 
veya karaya oturabilir; ama, terör değildir. Terörü tarif ederseniz, ekonomide terör kimdir, te
rörist kimdir; onu da ortaya koymak lazımdır. Bence, bu ifade yanlıştır; ama, bugün için eko
nomide büyük sorunlar vardır ve maalesef ekonomideki bu sorunlar bir türlü halledilememek-
tedir ve kartopu gibi giderek artarak devam etmektedir. 

1983 yılında Anavatan Partisinin iktidara geldiği dönemden itibaren, Türkiye'nin parla
yan yıldızı, çağı yakalama hamlesi, maalesef bugün içinde bulunduğumuz şartlarda, ihracatı 
durmuş, yatırımları durmuş, sanayii verimli çalışmayan bir ekonomi haline gelmiştir. 

Bugün, hepinizin bildiği gibi, yatırımlar, tasarruflar ve dış ticaret dengesi arasındaki ilişki 
tamamiyle bozulmuş durumdadır. Yine hepinizin bildiği gibi, esasen Sayın Hükümetin Prog
ramında ve Bütçesinde de ifade edildiği gibi, dış ticaret açığı 13 milyar dolar, cari işlemler açığı 
ise, 5-5,5 milyar dolar dolayına gelmiştir. 
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Değerli arkadaşlar, tabiatıyla, belki içinde bulunduğumuz şartlar altında bunun pek far
kında değiliz; ama önümüzdeki günlerde, özellikle 1994 yılında ekonomideki bu bozulan den
gelerin ve çarpıklığın ortaya getirdiği tablolar feci bir şekilde meydana çıkacaktır. 

Ben, ihracata çok önem veren bir arkadaşınızım. 1991 yılında 14,7 milyar dolar olan ihra
cat, bu sene 15 - 15,2 milyar dolar olursa, başarı olarak gösteriliyor. Kaldı ki, Türkiye'nin, 
değil 15 milyar dolar, 20 - 25 milyar dolarlık ihracatı hedef alması; yani, bu düşünceyi hedef 
olarak alması gerekirdi. 

Yine, 1995 yılı içinde Avrupa Topluluğuyla imzalanan anlaşma çerçevesinde, Avrupa Top
luluğuyla gümrük birliğine gidilecektir. Burada da kuşkular var; acaba, Türkiye'nin bugünkü 
sanayileşme süreci içinde, Avrupa Birliğiyle (Avrupa Topluluğuyla) gümrük birliğine gitmesi 
ne gibi neticeler getirecektir? Türk sanayii buna hazır mıdır, değil midir? Bütün bunları etüt 
etmek lazım, buna göre karar vermek lazım. Bu konuda ortada ciddî çalışmalar olduğu kana
atinde değilim. 

Hemen şunu da ifade edeyim; Türkiye'nin bugün, özellikle son iki senede kaybettiği za
manı, ilerideki dönemde, hakikaten üzülerek düşüneceğini ve "yazık olmuş" diyeceğini ifade 
etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, 8 senelik Anavatan Partisi iktidarı zamanında yapılanlar devam ede-
bılseydi, Türkiye bugün başka noktalarda olurdu. (DYP sıralarından "8 senedir ne yaptınız?" 
sesleri) Mesela, ihracat hamlesi durmuş vaziyettedir, demin söylediğim gibi, ihracat durmuş
tur; onu söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, yine bugün fevkalade -gazetelerde okudum- üzüntüyle karşıladığım 
bir konu; geçen yıl ve bu yıl, Hükümetin New York ve Tokyo borsasına satmış olduğu, New 
York'taki yankee bondlar ve Japonya'daki Samuray bondların satışından sağlanan dövizlerin, 
piyasaya yapılan müdahale operasyonları sonucunda, eriyip gittiğini öğreniyoruz. Bu, hakika
ten yüksek faizle alınan bondların veya tahvillerin, bu şekilde heder edilmesi, bu tahvillerin 
faizleri ve anaparalarının ödenme zamanı geldiğinde, acı bir şekilde anlaşılacaktır. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, yatırım indirimi konusu, fevkalade önemli bir konudur ve bu 
yatırım indiriminin, ülkenin yatırımlarım artıracak ve dolayısıyla istihdama ve katma değere 
katkıda bulunacak şekilde düzenlenmesi gerekir. 

Size bazı rakamlar vermek istiyorum; 1993 yılının ilk üç aylık döneminde, büyüme hızı 
5,8; ama aynı dönemde sanayinin büyüme hızı 2,7'dir. Burada, hizmetler sektöründe büyük 
bir büyüme hızı görüyoruz. Son dönemde bu sanayi sektöründeki büyüme hızının 12,6'ya yük
seldiğini; ancak hizmetler sektörünün de 16,5'e yükseldiğini görüyoruz. Şimdi, burada sizin 
bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Yine aynı dönemde, imalat sanayiinde kapasite kullanma oranlarına baktığımız zaman, 
yüzde 79 olan özel sektör kapasite kullanma oranı, kamuda yüzde 76 olmuş ve 1992 yılının 
aynı dönemine göre 3,5 puan yüksekte seyrediyor. Aslında, imalat sanayiinde kapasite kullan
ma hızının, atıl kapasitelerin harekete geçmesi bakımından olumlu bir etkisi var. Ancak, bu
nun şöyle bir tehlikesi var: Mevcut kapasitelere, yeni kapasiteler ilave etmediğiniz takdirde, bu 
kapasite kullanma hızları, ekonomilerde işbu noktasına gelir; yani dolar, ondan sonra, tıkanıp 
kalırsınız. İşte, bu işbu noktasına gelen kapasite kulanma hızını veya oranını artırmak için ya
tırım yapmak lazım; yeni yatırımlara ihtiyaç var. 
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Yine, 1993 yılının ilk döneminde Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 844 teşvik belgesi 
alındığı ve 41,7 milyar teşvik verildiğini görüyoruz ve bu teşvikler sonucunda yatırımlar devre
ye girdiği takdirde, 51 bin kişiye iş bulunması olanağı ortaya çıkacak. Yalnız, bunlar, yatırımlar 
yerine getirildiği takdirde olabilecek olan hususlar. 

Bu madde üzerinde, bu yatırımları daha fazla artırabilmek için, bazı tadilatların yapılma
sı gerektiği inancındayız. Şimdi, özellikle, özel sektöre ağırlık veren bir kalkınma modelinde, 
müteşebbisin hızının kesilmemesi ve heyecanının azaltılmaması açısından, yatırımla ilgili har
camalardan, mesela yalnız turizm işletmeleri için öngörülen istisnanın kaldırılması... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — 2 dakika daha veriyorum. , 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — ... gerektiği düşüncesindeyiz. Çünkü, eğer bir teşvik 

veriyorsanız, bunu tahdit etmenin bir manası yoktur; ayrıca, tahdit etmek, yatırımcılar üzerin
de menfi etki yaratabilir. 

ikinci olarak, bu yatırım indirimi nispetinin yatırım miktarının yüzde 20'si olmasının, di
ğer tevkifat da dikkat nazarına alındığında, fazla bir değeri olmadığı ifade edilebilir. Bu ne
denle, yatırım indiriminin, eskiden olduğu gibi, yüzde 30'dan başlayarak, yüzde 100'e kadar 
olan bir çizgide devamında yarar görüyoruz; bu da, yatırımcıyı teşvik edecek olan bir husustur. 

Yine burada, Petrol Kanununa göre yürütülen arama ve sondaj faaliyetlerinin, yatırım har
caması sayılması yerinde bir tedbirdir. Ancak, burada sektörleri makro düzeyde kontrol eden 
Devlet'Planlama Teşkilatı yine dışlanmıştır; burada Devlet Planlama Teşkilatına yer verilmesi, 
maddeyi daha güçlü hale getirecektir. 

Yine burada, biraz evvel ifade ettiğim gibi, kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım indiri
minin, Devlet Planlama Teşkilatının ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, yüzde 100'e ka
dar uygulanması şartının konulmasında yarar görüyoruz. 

Bu düşüncelerle, verdiğimiz önergeler kabul edildiği takdirde, bu maddenin en az hatalı 
şekilde çıkacağına inanıyoruz. 

Sözlerimin sonunda hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ayhan, kişisel söz isteğiniz de vardır. Konuşmanıza 15 dakika süreyle başlıyorsunuz. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; 403 Sıra Sayılı, Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının çerçeve 7 nci 
maddesiyle değiştirmekte olduğu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ek 3 üncü maddesi üze
rinde Refah Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu ek 3 üncü maddede, yatırım indiriminin konusu ve nispetleri 
tarif edilmektedir. Getirilen maddelere baktığımız zaman, birinci fıkrada, binanın, sadece tu
rizm işletmeleri için kale alınacağı zikredilmiş. Yani, buradan anladığım kadarıyla, sanayi te
sislerine ait yatırımlarda, bina yatırımı kısmı, yatırım indiriminden faydalandırılmayacak de
mektir. Bugüne kadar uygulanan meri mevzuatta böyle bir tahdit yoktur. Bina, sanayi yatırım
larında, bazen yüzde 30; 40, hatta yüzde 50'ye kadar varan; yatırımın konusuna, prosesin ne-
viine bağlı olarak, yekûn tutan bir yatırım kalemidir. Bunun yatırım indiriminden faydalan
maması, yatırımcı yönünden ve Türkiye yönünden bir kayıptır, yatırıma karşı caydırıcılıktır; 
bunu arz ediyorum. Üzerinde fazla durmayacağım, bu konuda verilmiş önergemiz vardır. Öner
gemizde, parantez içinde bulunan "sadece turizm işletmeleri için" ibaresinin birinci fıkra met
ninden çıkarılmasını teklif ettik. 
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İkinci fıkrada, yatırım indirimi konusu aslında yeni makineler içindir; ancak, teşvik bel
gesi kapsamında, ithaline izin verilen (kullanılmış makinaların da yeni addedilip, yatırım indi
riminden faydalanacağı ifade edilmiştir. Bu, yatırım sermayesinin az olduğu memleketimizde, 
sanayileşmiş ülkelerden iyi şartlarda bulunabilecek olan birtakım makine ve teçhizatın getiri
lip, memleketimizde üretimin geliştirilebilmesi bakımından faydalı olacağı mülahazasıyla 
1980'den sonra gelmiş olan, uygulamaya girmiş olan bir husustur. Benim bildiğim ve gördü
ğüm kadarıyla, 1980 öncesinde böyle bir uygulama yoktu. Ancak uygulamayı yürüten arka
daşlarımızın, dışarıdan geri teknoloji ürünü, hurda haline gelmiş -bazen, maalesef, yatırımcı 
da yapılabiliyor bilgi eksiliğinden dolayı- makinelerin gelmesini önlemek için çok dikkatli bir 
proje değerlendirmesi yapmalarında fayda olur. Ben, bu fıkradan, temelli olarak eski makine
ler çıkarılsın demiyorum; ancak, bu noktaya dikkatinizi çekmek istedim. 

Üçüncü paragrafta ise, "inşa edilmiş veya inşa halinde satın alınan binalar satın alma be
delleriyle yatırım indiriminden faydalandırılmaz" denmiş. Bunu ben, satın alınan veya beyan 
edilen bedelleriyle değil de, ekspertiz değeri veya vergi değeriyle faydalandırılacak şekilde anlı
yorum ve normali de odur. Aksi takdirde, inşa halinde veya hazır satın alınan binaları yatırım 
indiriminden hiç faydalandırılmadığı takdirde, yatırım süresinin uzatılması arzu edilmiş olur 
ki, bu, gerek yatırımcı yönünden, gerekse millî ekonomi yönünden faydalı bir husus değildir. 
Yani, fahiş bedelle yatırım indiriminden faydalanmayı önleyecek tedbirleri getirerek, kullanıl
mış ve inşa halindeki binaların satın alınması halinde de yatırım indiriminden faydalandırıl
malıdır. 

Dördüncü fıkrada, Petrol Kanununa göre yapılan arama ve sondajların yatırım indiriminden 
faydalandırılması derpiş edilmiş, aslında ben burada bir eksiklik görüyorum. Bunun madenler 
petrol ve doğalgazla olarak maden, petrol ve doğalgaz diye de ilgili, bu maddenin fıkrasına 
ilave edilmesinde fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, petrol bulursak büyük kazançtır, büyük kuvvettir; ancak, mem
leketimizde başka madenler de var. Bakın, bir vesileyle Türkiye'nin maden ithaline ve ihracına 
baktım; demir-çelik sanayimiz için dışarıdan, aşağı yukarı 1 milyar dolar civarında, 500 - 600 
milyon dolar mertebesinde demir-çelik hurdası gelmektedir. Getirme sebebi, tabiî, demir-çelik 
sanayimizin, yani maden işletmelerimizin yeterli olmaması, maden cevherine dayalı demir-çelik 
sektörünün yeterince gelişmemesi ve arkocaklarıyla çalışan tesislerin de dışarıdan hurda itha
latıdır. Ayrıca, bugün 4 milyon ton olan gübre tüketimimizde çok mühim bir yekûnu fosfat 
kayası, fosfat hammaddesi tutmaktadır. Bu da bir madendir ve dışarıdan gelmektedir. Bizim 
Mazı Dağında ve birçok yerlerde bulunan bütün fosfat yataklarımız, maalesef atıl vaziyette 
durmakta ve değerlendirilememektedir; hemen Ankara'nın yakınında, Beypazarı'nda bulunan 
soda yataklarımızın işlememesi gibi. 

Onun için, ben bu fıkraya, sadece petrolle sınırlı değil, bütün madenler, petrol ve gaz ara
malarının da konarak yatırım indiriminden faydalandırılmasında fayda görüyorum; bunu arz 
etmek istedim. Ayrıca, bu konuda önergemiz de vardır. 

Beşinci fıkrada ise, "Maliye Bakanlığı yukarıda yer alan harcamalardan hangilerinin yatı
rım indirimine konu olacağını belirlemeye yetkilidir" denmiş. Bu, çok geniş kapsamlı bir yet
kidir. Siz, yatırımcının önüne, yatırımların teşvikiyle ilgili bir kararname koymuşsunuz; onu 
tamamlamak üzere, yatırımları teşvik eden dairenin, genel müdürlüğün -her ne ise, sık sık un
vanları değişmektedir- bir tebliğini, yönlendirici bir tebliğini koymuşsunuz; ondan sonra 
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da burada, bu kararname ve tebliğde zikrettiğiniz yatırımlarla ilgili uygulamalarda tekrar Ma
liye Bakanlığına yetki vermişsiniz... Bu fıkranın metinden çıkarılmasında fayda görürüm; te
reddütlere ve ileride birtakım yanlış uygulamalara sebep olur. Kanun vazu olarak biz, birtakım 
yetkilerin yanlış kullanılmasını önleyici tedbirleri de burada vazetmek mecburiyetindeyiz. 

Altıncı fıkra, bu maddenin en mühim fıkrasıdır. Daha önce yüzde 30 ilâ yüzde 100 arasın
da uygulanan yatırım indirimi, şimdi yüzde 20 ilâ yüzde 70 arasına indirilmektedir. Şüphesiz, 
bu indirmede, Sayın Başbakanın, gazetelere de verdiği, vergi toplama ihtiyacı sebebiyle çok 
acele kaynak temin etme niyetinden, iradesinden kaynaklanan bir düzenleme görmekteyim. 
Bu sebeple, yüzde 30 yüzde 20'ye, yüzde 100 de yüzde 70'e çekilmiş bulunmaktadır. 

Burada size teknik olarak şunu arz edeyim. Bir başka konuşmamda da, zannederim 7 nci 
maddeye geçtiğimiz zaman yaptığım ilk konuşmamda da arz etmiştim. Yatırımlar iki ile üç se
nede neticelenir, dördüncü senede ancak kâr görünür ve yatırım indirimi uygulaması başlar. 
Bunun manası şudur : Şimdi siz bunu yüzde20 ve yüzde 70 olarak buraya koyduğunuz zaman, 
bugün yatırım teşvik belgesi alacak olan bir yatırımcının 1998 yılındaki kârına yatırım indiri
mi uygulamasına başlayacaksınız ki, dört sene sonraki bir vergiyi hedef alarak bu nispetleri 
azaltmak, herhalde makul olmasa gerek. Ayrıca şunu söyleyeyim: Bu yatırım indirimi, üzerin
den enflasyon geçtiği için, ileride, yatırımdan faydalanacağı zaman -bildiğim kadarıyla, yeni
den değerlendirme de burada uygulanmıyor- bunların iktisap değerleri esas alınıyor; bu ne
denle, çok düşük miktarda yatırımcıya fayda sağlayacaktır. Bu nispetlerin azaltılmaması, bila
kis artırılması gerekirdi. 

"Neden?" derseniz; bakın, DPT tarafından neşredilen, genel ekonomik hedeflerle ilgili 
bir belgedeki 13 üncü sayfayı açıyorum. Burada vergi nispetleri verilmiş. Yani, toplam olarak 
vasıtalı ve vasıtasız vergiler 1984'te gayrisafî millî hâsıla içinde yüzde 12.9 paya sahipken, 1992'de 
yüzde 18.2'ye, 1993'te de -tabiî, bu tahmindir- yüzde 19.8'e yükselmiş bulunmaktadır. Yani, 
buna rağmen Hükümet, vergileri sarflarına yetirememekte, tasarruf tedbirlerine gidecek yer
de, yeni vergi kaynaklan aramaktadır, ancak, yatırım indiriminde, dört sene sonra elde edile
cek bir kâra tamahen bu nispetlerin düşürülmesi, Türkiye'ye başka sıkıntılar getirir. Bunları 
da kısaca izah edeyim muhterem arkadaşlar. 

DPT'nin neşretmiş olduğu ekonomik göstergelerle ilgili bu kitabın 23 üncü sayfasında, 
imalat sanayii yatırımları var. Yatırım indiriminin ana hedefi, bütün sektörlerde imalat sanayi
ini geliştirmektir, tmalat. sanayii yatırımlarına baktığımız zaman, bu yatırımların, toplam sa
bit sermaye yatırımları içindeki payının, 1976 yılında yüzde 32,7; 1984 yılında -Anavatan Hü
kümetinin ilk icraat yılında-yüzde 23; 1985 yılında yüzde 21; 1986 yılında yüzde 19; 1987 yılın
da yüzde 15; 1988 yılında yüzde 15; 1989 yılında yüzde 13,5 olduğunu görüyoruz. 1990, 1991 
yıllarında nispî bir yükselme var; ama, 1990, 1991, 1992 yılları rakamları, hatta 1993 yılı prog
ram hedefi yüzde 17'dir; yani, bu pay, yüzde 32'den, yüzde 17'ye düşmüştür. 

Diyeceksiniz ki, "Kamu sektörü imalat sanayiinden çekildi; bu gerilemenin sebebi budur." 
Doğru. 1990 yılında, toplam sermaye yatırımları içinde kamu sektörü imalat sanayiinin payı, 
yüzde 10.9'den yüzde 2'ye düşmüş. Bu oran, önceki ve sonraki yıllarda yine yüzde 2-2,5 mer
tebesinde gerçekleşmiştir. 1993 yılı Programında, toplam yatırımlar içinde kamu sektörü ima
lat sanayiinin payının yüzde 1,9 olarak gerçekleşmesi hedef alınmıştır. 

Peki, özel sektör ne olmuş; gelişmiş mi? Bakın, 1976 yılında, özel sektörün sabit sermaye 
yatırımları içindeki payı -imalat sanayii olarak söylüyorum- yüzde 21,8'dir. Bu pay, 1989 
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yılında yüzde 11,5 ve 1992 yılında da yüzde 14,9, yani yüzde 15 mertebesinde gerçekleşmiştir. 
Yani, özel sektör yatırımlarına baktığımız zaman da, imalat sanayiinin payının, yüzde 50 mer
tebesinde gerilemiş olduğunu görmekteyiz. 

Diğer indekslere, özel kesim-kamu kesimi imalat sanayii yatırımları, özel kesim imalat sa
nayii yatırımları, özel kesim ticarî mallar üretimi yatırımları göstergelerine baktığımız zanian 
-burada tafsilata girmek istemiyorum- bunların hepsinde de, fevkalade kötü rakamlarla, yani 
gerilemeyle karşılaşıyoruz. Bunun manası, Türkiye'de işsizliktir; bunun manası, Türkiye'de yeteri 
kadar ihraç edecek mal bulamamaktır; bunun manası, Türkiye'de sanayileşmenin gerilemesidir. 

Muhterem arkadaşlar, işte, sırf bu noktalardan bakarak dahi olsa, biz, yatırımları teşvik 
edici mahiyette, yatırım indirimini azaltmayı değil, bilakis artırmayı gerektiren tablolarla, ra
kamlarla karşı karşıyayız. Bu azaltıcı teklif nasıl önümüze geldi, Plan ve Bütçe Komisyonun
dan nasıl geçti, Hükümet nasıl sevk etti? Bunları anlamak mümkün değil. Bu, fevkalade yan
lıştır. Eğer Türkiye kullanacaksa, gelişecekse, sanayileşmesi lazımdır, sanayileşmek için de ya
tırım yapılması lazımdır. Yatırımın esası da, yatırımı teşvik edecek unsurlardır. 

Muhterem arkadaşlar, zaten bugünkü şartlarda, Türkiye'de kimse yatırım yapamaz. Ni
ye? Çünkü, bu enflasyon şartlarında, bu faiz şartlarında siz iki yıl yatırım yapacaksınız yıllık, 
yüzde 60 faizle yatırım kredisi alacaksınız, iki yılda onun faizini yüzde 120 olarak ödeyeceksi
niz, daha üretime geçmeden aldığınızdan fazlasını geri ödeyeceksiniz!., tşte, bugün Türkiye'
deki yatırımsızlığın sebebi, yüksek faiz ve yüksek enflasyondur. Bir de, yatırımı bir ölçüde, 
nispî de olsa, özendirecek olan teşvik şartlarını da aleyhte vazettiğiniz zaman, "Arkadaş, Tür
kiye'de yatırım yapma, repo yap; yani, faizcilik yap, menkul sermaye iratlarıyla gününü gün 
et, üretim yapma, istihdam sağlama, İhracata ve yüksele teknolojiye taban olacak bir sanayi
leşmeye yatırım yapma, hiçbir zaman o meşakkate katlanma" diyorsunuz. Bunun manası budur. 

Bu konuda önergelerimiz vardır. Aslında, bu konuda, mevcut kanundaki yüzde 30 oranı 
bile azdır; bu oranın, yüzde 50 ile yüzde 100 olarak değiştirilmesinde fayda görürüz. 

Tabiî, aceleyle bu tasarı buradan geçer gider; ama, Türkiye, yıllarca bunun sıkıntısını çeker. 
Ben, bunları sizlere arz edeyim diye söz aldım. 
Hepinize hürmetler ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır ve bu arada Sayın Cevat Ayhan, Grubu adına 

yaptığı konuşmaya kişisel konuşmasını da eklemiştir. 
Kişisel olarak ikinci konuşma, Sayın Abdüllatif Şener'in. 
Buyurun efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değer

li üyeleri; çerçeve 7 nci maddenin ek madde 3'üne gelmiş bulunuyoruz. Burada, yatırım indiri
minin konusu ve nispetleri düzenlenmektedir. Benden önce Grubumuz ve şahsı adına konuşan 
Cevat Ayhan Beyin ifade etmiş olduğu gibi, özellikle, Bakanlar Kuruluna verilen yetkilerle ilgi
li olarak bazı tereddütlerim olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Her şeyden önce, hangi harcamaların yatırım indiriminden yararlanacağı ifade edildikten 
sonra, "Maliye Bakanlığı, yukarıda yer alan harcamalardan hangilerinin yatırım indirimine 
konu olacağını belirlemeye yetkilidir" demek suretiyle, yatırım indiriminden yararlanacak har
camaları belirlemede Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. Bu, doğrudan doğruya, yapıla
cak belirlemelere göre mükelleflerin ödeyecekleri vergi miktarını doğrudan etkileyen bir yet-
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kiyi ifade ediyor. Daha sonra, yatırım indirimi oranı yüzde 20 ve 70 olarak, yatırımın yapıldığı 
yere ve önemine göre belirlendikten sonra, "Bu oranlara kadar artırmaya veya kanunî orandan 
az olmamak üzere yeniden tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir" deniliyor. Burada da, oran
ların belirlenmesinde Bakanlar Kuluna yine bir yetki verilmektedir. Âdeta, burada belirtilen 
yüzde 20 ve yüzde 70 oranlarının hiçbir anlamı kalmıyor. Bu oranlar dışında da, doğrudan 
doğruya, yeniden Bakanlar Kurulunun oranları belirlemeye yetkili olduğunu görüyoruz. 

Bu, vergi kanunlarında özellikle 1982 Anayasası sonrasında görülen sık düzenlemelerden 
biridir. 1960 Anayasasına göre, özellikle vergilemeyle ilgili konularda böylesine, idareye geniş 
yetkiler verilmesi mümkün değildi. Doğrudan doğruya mükelleflerin ödeyeceği vergi miktarla
rını belirleyen, vergi oranlarını belirleyen yetkiler idareye, Bakanlar Kuruluna, Maliye Bakanlı
ğına verilemezdi. Ancak, 1982 Anayasasının ortaya çıkardığı durum sonucunda, daha sonra 
çıkarılan vergi kanunlarında sürekli yetkiler Bakanlar Kuruluna ve Maliye Bakanlığına intikal 
ettirilmiş vaziyettedir. Hatta, daha önceki uygumalarda böylesine, idare tarafından yapılan oran 
belirlemelerinin Anayasaya aykırı olduğu iddialarıyla açılan davalarda da Anayasa Mahkeme
since iptal edildiği vakalara rastlanmıştır. Ancak, bu durumu 1982 Anayasası genişlettiği için, 
çok sık kullanılan bir hak ve yetki biçimine dönüştüğü görülmektedir. Fakat burada, özellikle 
sürekli olarak birçok düzenlemenin, Meclisten kaçırılarak, kanun hükmünde kararnamelerle 
tanzim edilişi karşısında, daha önceleri feryat eden, Anavatan Partisi iktidarları döneminde 
sert tenkitlerini, eleştirilerini yönelten DYP ve SHP İktidarının da getirmiş olduğu kanunlarda 
bu hakkı fazla kullandığı; bunun da ötesinde, daha önceki iktidar dönemlerinde görülenden 
çok daha fazla kararnamelere yöneldiği görülmektedir. En azından, iktidarda ve muhalefette 
oldukları dönemlerde söylemiş oldukları sözlerle uygulamaları arasındaki bu çelişkiye, bu ve
sileyle işaret eder, saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 56 adet önerge verilmiştir. Bunların 28'ini geliş sıra

sına göre okutacağım, aykırılık sırasına göre de oylayacağım. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Vakit doldu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sadece, geliş sırasına göre okutacağım. 

Türkiye Büyük Millet Melcisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "bina (sadece turizm işletmeleri için)" 

ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "araç" ibaresinden sonra gelen parantez 

içi hükmün madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ek 3 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "yeni alanlarının" ibaresinin çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin 1 inci fıkrasında yer alan "(sadece turizm işletmeleri için)" ifadesi

nin "(turizm ve sanayi işletmeleri için)" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan "maliyet bedelleri" ifadesinin "emsal 

bedelleri" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ek 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan "daha önce hiçbir şekilde kullanılmamış 
bulunmasıdır" ibaresinin "daha evvelce altı aydan fazla kullanılmış bulunmasıdır" şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ek 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan "daha önce hiç bir şekilde kullanılmamış 
bulunmasıdır" ibaresinin "daha önce bir yıldan fazla kullanılmamış olmasıdır" şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan "yurt içinde ve yurt dışında" ifadesinin 

madde metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "arazi veya arsa tedarik, yedek parça 

temini" ibaresinin "arazi veya arsa tedariki" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "araç mübayağası için yapılan harcama

lara indirim uygulanmaz" ibaresinin "için yapılan harcamalara indirim uygulanmaz" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ek 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "arazi ve arsa tedariki" ibaresinin "arazi 
tedariki" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ek 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "esas proje dışında münferit makine" 
ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ek 3 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "ilgili Bakanlığın görüşü alınmak 
suretiyle" ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ek 3 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "ilgili Bakanlığın görüşü alınmak 
suretiyle" ibaresinin "Enerji Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle" şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığınca belirlenenler" 

ibaresinin "Bakanlar Kurulunca tespit edilenler" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun . 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin dördüncü fıkrasının tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin beşinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı" ibaresinin "Bakan

lar Kurulu" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ti

caret Müsteşarlığı" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı" ibaresinin "Enerji 

Bakanlığı" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin altıncı fıkrasında yer alan "yatırım indiriminin nispeti yatırım mik

tarının yüzde 20'sidir" ibaresinin, "yatırım indiriminin nispeti yatırım miktarının yüzde 10'udur" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin altıncı fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu bu oranı" ibaresinden 

sonraki kısmının "hiçbir yöre farkı gözetmeden yapılan yatırımlar için yüzde 50 oranına ka
dar artırmaya yetkilidir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Kanunî orandan az olmamak üzere 

yeniden tespit etmeye yetkilidir" ibaresinin, "Kanun nispetin bir katım aşmamak üzere yeni
den tespit etmeye yetkilidir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasının "Bakanlar Kuluna artırma yetkisi veren bölümü

nün kaldırılmasını" arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
„ Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. Ek 3 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten 

itibaren" ifadesinin "Resmî Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden yılın başından itibaren" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin son fıkrasında yer alan "Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten 

itibaren" ibaresinin, "Resmî Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden aybaşından itibaren" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddesinin son fıkrasına "Bu oran o yılın başından itibaren yapılmış olan har

camalara da uygulanır" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazete

de yayımlandığı tarihten itibaren yapılan harcamalara uygulanır" ibaresinin "Bakanlar Kuru
lu kararının Resmî Gazetede yayımlandığı yılın başından itibaren yapılan harcamalara uygulanır" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 
Bütçenin tümü üzerindeki son görüşmeleri yapmak, 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarı

ları ile, 1992 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarını açık oya sunmak ve Vergi Kanunu Tasa
rısına kaldığımız yerden devam etmek için, 24 Aralık 1993 Cuma günü saat lO.OO'da toplan
mak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.58 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, SEKA Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Baş

kanının görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Turizm Bakanı Abdul-
kadir Ateş'in yazılı cevabı (7/26Ö8) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Saygılarımla. 

Yusuf Pamuk 
istanbul 
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Bazı basın organlarında "Makale yazan memur görevden alındı." başlığıyla SEKA Genel 
Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanının görevden alındığı haberi yer almaktadır. 

Sorular : 
1. Düzeni eleştirdiği için bir insanın görevden alınması, insan haklan şeffaflık anlayışı

nıza aykırı değil midir? 
2. TURBAN'da Genel Müdür olan bir kişinin kongrelerde Divan Kâtibi gibi görev yap

ması da bir suç değil midir? 
3. Bir memur, bir yazıdan dolayı görevden alınırken, diğer bir memurun açık bir şekilde 

siyaset yapması arasında sizce ne gibi farklılık vardır? 
4. Memur 657 sayılı Kanun gereği, siyaset ve ticaret yapamadığına göre siyaseti 4/4'lük 

yapan Genel Müdür niçin görevden alınmıyor? 
5. İnsan haklarını ayrı ayrı uygulamakdaha kolay bir yol mudur? 
6. Bu genel müdür için müfettişlerce bir işlem yapılmasını düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Turizm Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 23.12.1993 
Sayı : B.17.HKM.0.00.00.00./1465-32309 < 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2.12.1993 gün ve GNS.7/2608-6701-28704 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen so

ruları içeren önerge cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerinizi arz ederim. 

Abdülkadir Ateş 
Turizm Bakanı 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkındaki 3291 sayılı kanun hükümleri-' 
ne dayanılarak Yüksek Planlama Kurulunun 27.9.1988 gün ve 88/9 sayılı kararı ile kurulan 
ve sermayesinin tamamı Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince ödenen Tur
ban Turizm Anonim Şirketi Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olup kurum ve yetkililerinin dene
timi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yürütülmektedir. 

2. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının SHP Ge
nel Başkanlığına aday olduğu sırada yaptığı kampanyaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Na
hif Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3144) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sıraladığım soruların Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Cengiz Bulut 
İzmir 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yüksel Çakmur, başkan olmadan evvel kayın
pederinin ekonomik yardımı ile geçindiğini söylüyordu. 
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Sayın Çakmur, SHP'nin Genel Başkanlığına aday olduğu zaman, bütün Türkiye'deki şe
hirlerin sokaklarını, kendi afişleri ile donattı, pankartlar yazdırdı, 50'nin üzerinde şehire gidip 
toplantılar yaptı, yemekler yendi, hoteller kullanıldı, arabalar benzin yaktı, elemanlar çalıştı. 

Yani milyarları aşan masraflar oldu. 
Şimdi; 
— Bütün bu seçim masrafları ne kadar tuttu? 
— Bu parayı nereden buldu? 
— Bu kadar harcamayı parti teşkilatı karşılamadığına göre kendisi nasıl karşıladı? 

T,C. . 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 23.12.1993 
Sayı : B050MAH0650002/1192 

Konu : İzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 17 Kasım 1993 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0,10.00.02-7/3144-7232/29380 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının SHP 
Genel Başkanlığına aday olduğu sırada yaptığı kampanyaya ilişkin" yazılı soru önergesiyle il
gili olarak İzmir Valiliği aracılığıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgiden: 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur'un SHP Genel Başkan adaylığı sıra
sında yaptığı harcamaları; eşinin ve kendisinin maaş gelirleri, ailesinin ve yakın arkadaşlarının 
desteği ve Buca'da babadan kalma mülkün satışından elde ettiği gelirle karşıladığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

3. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesince veya Bİ.T.'lerin-
ce kullanılan ithal direklere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/3152) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sıraladığım soruların Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

Cengiz Bulut 
İzmir 

İzmir Büyükşehir Belediyesinde veya (BİT) lerinde, parklarda dikilen ithal direkleri Bele-
diye'ye; 

— Kim sattı? Yani kim ithal etti? 
— Bu direkleri kaç paraya ithal etti? 
— Bu ithal direkleri belediyeye kaç paraya sattı? 
— Toplam kaç direk ve kaç para tutuyor? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 23.12.1993 
Sayı : B050MAH0650002/11921 

Konu : îzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 19.11.1993 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3152-7264/29735 sayılı yazısı. 

tzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un "İzmir Büyükşehir Belediyesince veya B.t.T.'le-
rince parklarda kullanılan ithal direklere ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak İzmir Va
liliği aracılığıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgiden; 

Adıgeçen Belediye tarafından yaptırılan park ve yeşil alanlara dikilen tüm direklerin yerli 
olduğu, ithal direk kullanılmadığı, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz eerim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

I<SI2SG 
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ı ' > 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 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 İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ye 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 


