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neyt Canver'in, Amerikan Merke
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mensuplarının 1950 - 1976 yıllan 
arasında ülkemizde istihbarat uz
manı olarak görev yaptıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yıl-
maz'ın yazılı cevabı (7/97) 595:596 

sayılı Kanunun bir defa daha 'görüşül
mek üzere iade edildiğine; 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı' tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

TBMM Başkanının, refakatinde bir 
heyetle birlikte, Japonya'yı ziyaretine 
ilişkin vaki resfmî davete 'icabet etmesine 
dair Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ile 1986 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarılarının ı(l/393, 1/394; 
3/254, 1/337; 3/253, 1/338) ı(S. Sayıları : 
22, 23, 44, 45) ıgörüşmelerine devanı edi
lerek : 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü, 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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Sosyal ıHiz/metler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü; 

1988 .Malî Yılı Bütçeleri ile 1986 Ma
lî Yılı Kesinlıesaptan kabul e'di'Jdi. 

18 Nisan 1988 Pazartesi ıgünü saat 
lO.OOMa toplanmak üzere birleşime saat 
21. M'de son verilkii. 

Kâtip Üye 
Edürne 

İsmail Üğdül 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal özbilen 

Başkan 
Başkamvekiıli 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

Kâtip Üye • 
Eiursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekii A. Hüdai Oral 

KÂTİP ÜYELER: Cemal özbilen (Kırklareli), Mehmet Akrjxa (Samsun) 

•BAŞKAN — Tür'kiye Büyük Millet Meclisinin 58 inc'i Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÖNERİLER 
a) Başkanlık Önerileri 
l. — TBMM'nin Kuruluşunun 68 inci 

Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Ço
cuk Bayramını kutlamak ve günün önem 
ve anlamını belirtmek için 23 Nisan 1988 
Cumartesi günü TBMM Genel Kurulu
nun yapacağı özel toplantıda başkaca bir 
konunun görüşülmemesine ve konuşacak
lar ile konuşma sürelerine ilişkin Başkan
lık önerisi 

'BAŞKAN —Bütçe görüşmelerine geç
meden önce, Başkanlık • sunuşları vardır, 
'okutuyorum: 

„ BAŞKANLIK ÖNERİSİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kuruluna 

Tür'kiye Büyük Millet Meclisinin Ku
ruluşunun 68 inci Yıldönümünü ve Ulu
sal Egemenlik ve Çocuk 'Bayramını kut
lamak ve günün önem ve anlamını be
lirtmek için, 23 Nisan 1988 Cumartesi 
günü Tür'kiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurulunda özel 'bir görüşme yapıl
ması hakkında, İçtüzüğün 19 uncu mad
desine göre, Danışma Kurulunun görü
şüne uygun olarak 'Başkanlığımızca ha-
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zırlanan önerileri Genel Kurulun onayına 
sunuyorum. 

Yıldırım Akbulut' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Başkanlık Önerileri:' 
'1. Türkiye Büyük Millet 'Meclisinin 

Kuruluşunun 68 inci Yıldönümü ve Ulu
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 
23 Nisan 1988 Cumartesi günü Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
bir görüşme açılması, 

2, 23 Nisan 1988 Cumartesi günü 
Genel Kurulun yapacağı toplantıda baş
kaca 'bir 'konunun görüşülmemesi, 

3. Görüşmelerde; 
a) Türkiye Büyük «Mîllet Meclisi 

'Başkanına on dakika süre ile söz veril
mesi, 

]bj Siyasî Parti Grupları Başkanla
rına onar dakika süre ile söz verilmesi, 

c) Kutlama törenlerine davet edilen 
yabancı ülke parlamenterlerinden en kı
demli parlamentere on dakika süre ile 
söz verilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum.: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

b) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — TBMM'nin Kuruluşunun 68 inci 

Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Ço
cuk Bayramının kutlanması ve günün 
önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla 
yapılacak görüşmeler için TBMM Genel 
Kurulunun 23 Nisan 1988 Cumartesi gü
nü saat 14.30'da toplanmasına ilişkin Da
nışma Kurulu önerisi. 

'BAŞKAN — Danışma Kurulunun öne
risi vardır, okutup onayınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ku

ruluşunun 68 inci yıldönümünün ve Ulu
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kut-
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lanması ve günün önem ve anlamının be
lirtilmesi amacıyla, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunda 23 Nisan 1988 
Cumartesi günü yapılacak toplantının saat 
14.30*da başlaması önerilmiştir. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 

AbdulkaJdir Aksu 
Anavatan Partisi Grubu 

Başkanvekili 

Hikmet Çetin 
Sosyaldemokraıt Halkçı Parti Grubu 

Başjkanvekili 

Vefa Tanır 
Doğru Yol Partisi Grubu 

Başkanvekili 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

'EROL AĞAG'tL (Ankara) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Efendim?.. 
EROL AĞAOİL (Ankara) — 19 Ma

yıs için öneri yok mu Sayın Başkan? 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Türk - Japon Dostluk Grubu 

kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi 
ve eki Kurucular Kurulu listesi (5/19) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının b'ir tezkeresi var
dır, okutup onayınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kumuluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Par-
lamentolararası Türk - Japon Dostluk 
Grubu kurulması için ilişik listede isim
leri yazılı sayın milletvekillerinden oluşan 
Kurucular Kurulunun İstemi, Hükümetin 
de konu hakındalki görüşü alındıktan son
ra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-
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lık Divanının 14 Nisan 1988 tarihli top
lantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebet
lerinin Düzenlenmesi hakkındaki 16.1.1964 
tarih ve 378 sayılı Kanunun 27.6.1972 ta
rih ve 1599 sayılı Kanunla değişik 4 üncü 
maddesi uyarınca sözü edilen Dostluk 
Grubunun kurulması uygun mütalaa edil
miştir. 

Adı geçen Kanunun 4 üncü ve 'bu Ka
nunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeli
ğin 4 üncü maddeleri uyarınca Yüce Mec
lisin onaylarına sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türki'ye (Büyük Millet Meclisi 

'Başkanı 

Dostluk Grubunun Adı-: Türk - Japon 
Kurucular Kurulu Başkanı: Ahmet 

Karaevli (Tekirdağ) 
'Kurucu Kurul Üyeleri: 
İlhan Aküzüm (Kars) 
Cemal Alişan (Samsun) 
H. Fecri Alpaslan (Ağrı) 
Şinasi Altıner (Zonguldak) 
Sabri Araş (Kars) 
Fuat Atalay (Diyarbakır) 
Albdülkadir Ateş (Gaziantep) 
'Abdulkadir Aydın (Antalya) 
Ledin Barlas (Adana) 
Abdullah Baştürk (İstanbul) 
Haydar Baylaz (Bingöl) 
(Hikmet Bicentürk (İçel) 
'Mehmet Ali Bilici (Adana) 
Yasin Bözkurt (Kars) 
Mehmet Can (Adana) 
'Mustafa Çakır (Giresun) j 
•Mehmet Çakıroğlu (Trabzon) 
Ayçan Çakıroğul'ları (Denizli) 
'Süleyman Çelebi (Mardin) 
Yüksel Çengel (İstanbul) 
Mehmet ,Deliceoğlu (Adıyaman) 
Tufan Doğu (Muğla) 
M. Kemal Duduoğlu (Hatay) 

Baki Durmaz (Afyönkarahisar) 
A. Haydar Erdoğan (İstanbul) 
Tevfifc Ertüzün (Zonguldak) 
Ali Eser (Samsun) 
Togay Gemalmaz (Erzurum) 
Musa Göik'bel (Muğla) 
Ömer Günbulüt (SİVas) 
B. Cahit Gündüz (İzmir) 
Erol Güngör (Izrmr) 
Fehmi Işıklar (Bursa) 
Göksel Kalaycıoğiu (Ankara) 
Ekrem Kangal (Sivas) 
'Bahri Karakeçili (Şanlıurfa) 
Birgen Keleş (İzmir) 
Fuat (Kılcı (İzmir) 
il. Önder Kırlı (Balıkesir) 
Teyfik Koçak (Ankara) 
Aytekin Kotil (İstanbul) 
İsmail Köse (Erzurum) 
L. Yeniay Köseoğlu (İstanbul) 
Onur Kumbaracıbaşı (Kocaeli) 
Rüştü Kürt (Giresun) 
Güneş Müftüöğlu (Zonguldak) 
Hasan Namal (Antalya) 
Ahmet Neidim (Sakarya) 
İA. Bülent Öncel (Şanlıurfa) 
Cemal özb'ilen (Kırklareli) 
İbrahim özdemir (İstanbul) 
Ali Pınarbaşı (Konya) 
H. Zîya Postacı (Aydın) 
(Latif Sakıcı (Muğla) 
Mustafa Sarıgül (İstanbul) 
M. Cevdet Sel'vi (Eskişehir) 
Y. Kenan Sönmez (İstanbul) 
'Ali Şahin (Kahramanmaraş) 
Gürbüz Şaikranh (Manisa) 
Orhan Şendağ (Adana) 
M. Istemihan Talay (İçel) 
Mustafa R. Taşar (Ankara) 
'Nurhan Tekinel (Kastamonu) 
Mustafa Timisi (İstanbul) 
M. Tınaz Titiz (Zonguldak:) 
Mehmet Topaç (Uşak) 
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Cengiz Tuncer (Antalya) 
(Ömer Türkçakal (Kocaeli) 
Kâzım Ulüsoy (Amasya) 
Ahmet Uncu (Kahramanmaraş) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 

Gürbüz Yılmaz (Ordu) 
Hasan Zengin (Manisa) 
©AŞ/KAN — Oylarınıza sunuyorum : 

Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. 
Sayıları: 22, 23, 44, 45) (1) 

A) DIŞİŞLERİ BAKİANL1ĞI 
1. — Dışişleri Bakanlığı 1988 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Dışişleri Bakanlığı 1986 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
BAŞKAN — Programa göre, Dışişle

ri Bakanlığı 'bütçesi ve ke'sinhesahının gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada, 
Hükümet?.. Burada. 

'Dışişleri Bakanlığı 'bütçesiyle ilgili ola
rak söz isteyenlerin adlarını okuyorum : 

Grupları adına; Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına, İçel Milletvekili Sa
yın İstemihan Talay ve İstanbul Millet
vekili Sayın İsmail Cem; Doğru Yol Par
tisi Grubu adına, Nevşehir Milletvekili 
Sayın Esat Kıratlıoğlu; Anavatan Partisi 
Gruto'u adına, Bitlis Milletvekili Sayın 
Kâmran İnan. 

•Şahısları adına : Lehinde, Konya Mil
letvekili Sayın Talip özdemir; aleyhinde, 
Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmen-

(1) 22, 23, 44, 45 sıra sayılı basmaya-
zılar, 4.4.1988 tarihli 45 inci Birleşim Tu
tanağına eklidir. 

oğlu ve Edirne Milletvekili Sayın Erdal 
Kalkan; üzerinde, Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Fuat Atalay. 

İSMAİL CEM (İstanbul) — Grubu
muz adına ilk olarak ben konuşacağım Sa
yın Başkan. 

İBAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına, İstan'bul Milletvekili 
Sayın İsmail Cem; buyurun efendim. (SHP 
'sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA İSMAİL CEM 
(İstan'bul) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; hepinizi saygıyla selamlarken, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına Dışiş
leri Bakanlığı 'bütçesi üzerine yapacağım 
konuşmadan önce, önemsediğim bir nok
tayı sayın milletvekillerinin değerlendir
mesine 'sunmak istiyorum. 

Devlet bütçesinin Millet Meclisindeki 
müzakere usulünü, anlamsız, biraz fayda
sız ve ayrıca da Meclisin itibarını zedele
yen bir yöntem olarak görmekteyim. Büt
çe Kanunu zaten hazırlanmış ve muhale
fetin bu kürsüden söyledikleri zaten bir 
şey değiştirmiyor; üstelik, bunların çoğu, 
'Plan ve Bütçe Komisyonunda zaten söy
lenmiş durumda. Dolayısıyla, ilgili bakan 
ve onun bürokrasisi, âdeta vazifeten din
liyor; basın, haliyle ilgilenmiyor; televiz
yon, uyku saatinde birkaç kelimeyle veri
yor ve yine birkaç rriilletVekili, âdeta usu
len izliyor. Bütçeyi eleştiriyoruz; ama, 
âdeta, «Kendin pişir, kendin ye» misali. 
Öomboş sıralartyla ilgisiz bir Meclis, her 
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gün kendini topluma sergiliyor; âdet yeri
ni 'bulsun diye bütçe müzakere ediyoruz. 
Bu müzakere usulünü ve genel çalışma 
yöntemlerimizi, önümüzdeki dönem değiş
tireceğiz umudundayım. Daha etkili, da
ha 'gerçekçi bir yöntemle Ibütçe müzakere
lerinin gerçekleşmesini sayın milletvekil-
lerimizin dikkatine, değerlendirmesine 
sunmaktayım efendim. 

Türk Dışişlerinin bütçesi üzerinde ko
nuşurken, her şeyden önce, Dışişleri Ba
kanlığımızın değerli mensuplarını ve bu 
mensupların, yurt dışında görev yaparken 
acımasız, insafsız, insanilik dışı saldırılar
la hayatlarını kaybetmiş olanlarını say
gıyla anıyorum. Dışişleri mensubu olmak 
ve Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek, 
günümüzde maalesef, bir yürek işi olma
ya başladı. 

Bu acımasız dünyada, yine kendi va-
tandaşlarıımızı anarken bir noktaya da
ha değinmek istiyorum. Barış ararken, 
barışa gidenken, Filistin Kurtuluş Ör
gütünün çok önemli ismi Bbu Cihad'ın 
bir cinayete (kurban gitmesini ve bütün 
barış çabalarınım; Ortadoğuya biraz in
sanilik getirme çabalarının aksine, bu 
gelişme ile ibarış umudunun biraz daha 
uzaklaşmasını kaygıyla saptıyoruz ve 
üzüntümüzü belirtiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 'burada Dışişle
ri Bakanlığının bütçesini eleştirirken, Sos-
yaklemdkrat Halkça Parti adına bir iş 
bölümü yaparak konuşacağız. Ben, da
ha çok genel konulara değineceğim, de
ğerli arikadaşım tçel Milletvekili Istemi-
han Talay, daha ayrıntılı olarak konula
rı efe alacak. 

Ben, önce küçük, değersiz gibi gö
züken, ayrıntı gibi gözüken; fakat ben
ce anlamlı 'bazı noktalara değinmek is
tiyorum. 
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Dış politikada, dışişlerinde, bir ülke
nin, ıbÜr dışişlerinin genel tavrı, yaklaşı
mı, görünüşü, hali, edvarı ve üslûbu son 
derece önemlidir. Ne yazık ki, bu konuda 
gereken özeni göstermediğimiz düşünce
sindeyim. Dış ilişkilerde, dış politika 
Viskilerinde eşitlik çok önemıl'idir. Siz, 
karşınızdakine kendinizi nasıl gösterirse
niz, karşınızdaki de sizi o şekilde kabul 
eder. Örneğin; yaJbanct ülkelerin temsil
cileri ile, devliet adamları ile, politikacı
ları ile ilişkilerimizde Türkiye olarak twı 
hususa dikkat etmiyoruz. Bir yabancı 
devletin üçüncü ısınıf, dördüncü sınıf 
diplomatı, üçüncü sınıf devlet yönetici
si geliyor Türkiye'ye ve ıbenim Devlet 
Başkanımla, benim Başbakanımla, benim 
Dışişleri Bakanımla görüşebilir. Buna 
dikkat etmemiz lazım. Hiçbir zaman, 
bizim Dışişleri Bakanlığımızda bir daire 
başkanımız gidip, Amerika'nın, İngilte
re'nin Dışişleri Bakanı ile yahut dış
işleri sekreteri ile görüşemez, hele, Ame
rika'nın Devlet Başkanı ile hiç görüşemez, 
İngiltere'nin Başbakanı ile görüşmez. O 
zaman, yabancı ülkelerden bize gelen 
benzer konumdaki görevlilerle, bizim 
burada yaptığımız görüşmelerde, bu eşit
liğe çok dikkat etmemiz gierekir. Yine 
küçük bir konu; ama bunlar dışişlerin
de çok önemli. 

Geçenlerde Mecliste yaşadık; deştir
mek için söylemiyorum, bir saptama ola
rak belirtiyorum. Bir dost ülkenin millet
vekili danışmanları geldi; milletvekilleri 
değil yahut temsilciler meclisi üyeleri, 
senatörleri değil, onların danışmanları 
geldi ve onların danışmanları ile biz
ler; yani milletvekilleri 'bir ortak toplan
tıya katüldık, bir ortak toplantı düzen
ledik. Bu yanlıştır. Bugün sizin, bizim 
danışmanımız Amerika'ya, tngiltere"ye, 
Fransa'ya gittiği vakit, hiçbir zaman 
Amerikan Temsilciler Meclisi Üyesi ile 
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Fransız parlamiento üyesi ile bir ortak 
toplantıya katılmaz; 'böyle bir toplantı 
düzenlenmez. Biz bunlara dikkat etmez 
isek, o zaman, bizim Doğu nezaketimiz, 
BatıVta katiyen anlaşılmaz ve bizim bu 
davranışlarımız, yurt dışında 'bize karşı 
ikinci sınıf; «Bunlar pek ıbir şeyden an
lamaz, biz kendi alt kadrolarımızla on
larım en üst görevlilerini kaşı karşıya 
getiririz» gibi bir anlayışa yol açar ve 
bu da bizim dış ilişkilerimizi, dışarıdaki 
gücümüzü, etkinliğimizi bütünüyle olum
suz etkiler. Yine benzer örmekliere de
vam ediyorum, 

Dış seyahatler, dış ilişkiler gayet 
önemlidir, yerindedir. Elbette, gelişen, 
büyüyen ve dünyaya açılan bir Türkiye, 
kendi dışındaki ülkelerle 'ilişkilerini ar
tıracaktır, kendi devlet adamları, hükü
met adamları yurt dışına gidecektir, te
maslarda bulunacaktır ve yine bu seya
hatlerde beli ölçüde, sadece işadamı de
ğil, ama, başka toplum k;esıitlerini de 
temsil ede'nler, işadamları ile birlikte 
bulunabilecektir; ama biz bu dış seya
hat meselesiinde ölçüleni kaçırmaktayız. 
Bir Başbakan yurt dışına gittiğinde, 
uçak dolusu işadamıyla bu seyahatlere 
çıkmaz. Bir düşünelim; acaba Margaret 
Thatcher bir uçak dolusu işadamıyla 
mı ülkemize geldi, yahut Avrupa ülke
lerinin 'birbiriyle olan yolculuklarında, 
başka ülkelere olan yolculuklarında dev
let adamları uçaik dolusu işadamıyla mı 
gidiyor? Papandre'u, ciddî ıbir dış poli
tika görüşmesine giderken, bütün iş
adamlarını peşine takıp öyle mi gidiyor? 
Bunlar, Türkiye'nin dışarıdaki görünü
münü zedeleyici olaylardır, bunlar, Tür
kiye'nin dış politikalarındaki menfaat-
larına zarar 'verebilecek, Türkiye'nin 
küçümsenmesine, Türkiye'ye, «İşte bi
raz da Doğulu, 'bir şeyler yapmak isti

yor» nazarıyla bakılmasına yol açacak 
olaylardu;j >|j 

Sonra; Türkiye'ye gelen yabancı ül
ke temsilcilerinin hepsi konuğumuzdur, 
başımızın üzerinde yerleri vardır; ama 
onlarla olan münasebetlerimizde daha 
dikkatli olmamız gerekir. Bir defa şu
nu unutmayalım: Kimse, Türkiye'ye 
birşeyler vermeye gelmiyor, bütün gelen
ler Türkiye'den almaya geliyor; ki, 
bu da doğaldır. Ama biz, dışarıdan ge
len her yabancıyı, âdeta bir kurtarıcı 
gibi görüp karşılar is|ak, o zaman gene, 
bir ayrıntı gibi gözükebilecek husus
tur ama, Türkiye'nin dışarıdaki görünü
mü, imajı bundan zarar görür. 

Bir başka konu, - sözlerimi burada 
da ihtiyatla kullanıyorum - zaman za
man sanki taviz vermeye çok yatkın, he
men taviz verebilecek bir ülke gibi* bir 
dış politika yönetimi gibi izlenim 'bıra
kabilmekteyiz. Özünde bu böyle olmaya
bilir; falkaıt görünümümde, sanki Türkiye 
baza konulanda anlaşmaya varmak için 
hemen taviz vermeye yatkın, kolaylıkla 
karşı tarafın isteklerimi kabule yatkın 
görünüm vermektedir. Buna da dikkat 
etmek gerekiir zannediyorum. 

Genel olarak, dış politikada başka
larının saygısını almak ve kendi men
faatimiz uyarınca bu saygıyı artırmak 
için, her şeyden önce, kendi kimliğimi
zin bjlincindie olmak, kendi gücümüzün 
bilincinde olmak ve bilincinde olduğu
muzu da muhatabımıza duyurmak ge
rekir. 

Dış politika olaylarına girerken bir 
noktaya daha değinmek istiyorum. Dış
işleri Bakanlığımızın, gerçekten onurlu 
bir geçmişi, saygın bir görünümü var
dır. Tahkikat aşamasında olduğu İçin ke
sim bir şey söylemiyorum; fakat bun
dan bir süre önce Dışişleri Bakanlığının 
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bir memuru tarafından yapıldığı iddia 
edilen olayları, Dışişleri Bakanlığı, bir 
an önce sonuca kavuşturmalıdır; çünkü 
'konu, her şeyden önce, Savunma Bakan
lığını değil, Dışişleri Bakanlığımızı il-
giimdirmektedir. Bir tahkikat başlamış
tır, bunun sonucunun bir an önce alın
ması, ıbana göre son derece önemlidir; 
Dışişleri Bakanlığımızın prestiji, imajı 
açısından fevkalade acildik. 

Sayın milletvekilleri, dış politika, koz
larla yapılan, kozlarım kullanımına da
yanan :bir olaydır ve her ülke, kendi elin
deki kozu 'iyi değerlendirdiği ölçüde, ken
di halkının menfaatlerini, kendi ulusal 
menfaatlerini o ölçüde iyi savunacak-
tırs Türkiye olarak gelenekseli dış poli
tikamız, kozlarımızı iyi kullanmayışımı-
zm âdeta bir hikâyesidir. 

Bugünkü dünyada Türkiye'nin kozu 
nedir?... Türkiye, her şeyden önce, Batı 
ile Doğu arasında; fakat sadece Batı ile 
Doğu arasında değil, Kuzey yarım kü
re ile Güney yarım küre arasında da köp
rü olmak niteliğindedir. Bu, 'bizim eli
mizdeki bir kozdur. Türkiye, dünyadaki 
mazlluım milletlerin ilk antiemperyalist 
mücadelelerinden Ibirini gerçekleştirmiş 
ve onlara örnek olmuş, bu niteliği ile 
onların saygısını kazanabilmiş bir ülke
dir. Bu da bizim kozumuzdur. 

Nihayet, bdkii de günümüzde en bü
yük geçerliliği olan konumuz, Türkiye' 
nin, 800 milyon insanlık İslâm âlemin
de, çağdaş bir topluma geçme modeline 
sahip ıtek ülke olmasıdır. Eğer çağdaş
lıktan; çoğulcu demokrasiyi, hoşgörüyü, 
kadın - erkek eşitliğini, laikliği, insan iliş
kilerini, yasallığı, cezaların adaletli ol
masını arılıyorsak, o zaman Türkiye, bu 
evrensel çağdaşlık ölçülerine göreğ 800 
milyonluk İslam toplumları' arasında, 
çağdaşlığa geçişin tek modelidir. Tür-
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kiye'nin 1920'lerden beri geliştirdiği 
model; evet eksiği vardır, eleştirdiği
miz çok tarafı vardır; ama, bütün dün
yada teik modeldir ve biz bu modeli bir 
koz olarak, gerek Batı ile 'ilişkilerimiz
de, gerek Ortadoğu ile lilİşkilerimizde, 
yeterince kullanabilmiş değiliz. 

İzninizle, bu konuyu biraz açmak is
tiyorum. Avrupa Topluluğu ile geliştir-
rnekte olduğumuz ilişkiler ve mutlaka 
geliştirmemiz gereken; hatta iyi yolda 
gelişjen ilişkiler, ıbiziırn bazı eksiklerimizi 
de ortaya çıkarmaktadır. Bu eksikler
den bir tanesi, hazırlıksız olmamızdır. 
Biz, Avrupa Topluluğuna geçişe, ülke 
olarak, millet olarak 'kendimizi hazırlar
ken, 'bazı zorunlulukları gözardı etmek
teyiz. Bunlardan başlıcası, sanayim'izin 
nasıl avrupaya entegre olacağıdır. 

Çünkü; çok ilginçtir, hemen hemen 
bütün partilerimizin programlarında, 
Avrupa Topluluğuna katılım bir ilke 
olarak hemen hemen getirilmekte, ardın
dan da; «Ancak, millî sanayimizin korun
ması, koşuluyla» denmektedir. Oysa Av
rupa Topluluğu millî sanayilerin ko
runması değil, korunmaması ilkesine da
yalı hir beraberliktir. Eğer, ıbiz Avrupa 
Topluluğuna katılacak isek, bizim sana
yilerimiz çok ciddî bir rekabet karşısın
da kalacaktır. 

Peki, Türkiye olarak sanayicisîyle, 
politikacısıyla, sendikacısıyla, işadamıy
la, bizim hangi sektörde ne yapaca
ğımızın, hangi sektörde nasıl bir reka
bet karşısında kalacağımızın hesapları, 
planlamaları, fizibilitesi halen yapılabil
miş değildir ve bizim Avrupa Top
luluğu ile ilişlkilerimizde, mutlak surette 
bunu yapmamız gerekir. Aksi halde, ay
nen 1960'lardaki Türk köylüsünün gözü
nü karartıp Almanya macerasınla çıkması 
gibi, biz ide 1980'ierİn, 1990'lorın Türkiye' 
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sinde gözümüzü karartıp bir Ortak Pa
zar macerasına kalkışmış olabiliriz ki; 
bunun sonu çok daha vahimi bir şekilde 
tecelli edebilir. 

Avrupa Ortak Pazar Topluluğuna yak-
N laşımımızda iki tarz mümkündür. Bizim 

şu anda uygulamakta olduğumuz, maa
lesef Batı trenin© ikinci sınıf 'biletle bin
menin bazı özelliklerini taşıyor. 

Yine, bizim bugünkü yaklaşımımız, 
zengin ve uzak «akraba konağına usulen 
sığınmış, usulen misafir olmaya çalışan 
bir yabancı gözüyle bakılan, yine uzak 
akrabanın konumunu gösteriyor. 

Bizim Avrupa Topluluğuna karşı yak
laşımımızda, demin bahsettiğim kendi ko.-
zumuzu ve bazı gerçekleri mutlak surette 
öne çıkarmamız lazum. Biz bunları öne 
çıkarmazsak, hiçbir zaman Avrupa bize 
bakıp, «Sizin elimizde kozlar var, m i ye 
kullanmıyorsunuz?» diye sormaz. Ama, 
biz şunu ısrarla belirtmeliyiz; Avrupa' 
ya yeni bir açılım sağlayabilecek, Avru
pa Topluluğuna yeni bir nefes getirebi
lecek ve Avrupa Topluluğunun haritası
nı Ortadoğuya kadar uzatabilecek olan 
tek ülke Türkiye'dir. Bizim onlara, bir 
bakıma ihtiyacımız vardır; fakat onların 
bize, en az bizimki kadar ihtiyacı vardır. 
Biz bunları ortaya koymaz isek, o takdir
de, sürekli şekilde Batı kapılarında kabul 
arayan bir görünüm içinde kalırız ve so
nuçta kendimıizi, kendi menfaatlerimizi 
yeterince koruyamamış oluruz. 

Demin sözünü ettim; «Türkiye, çağ-
daşlaşmanıın İslam toplumlarındaki tek 
modelidir» dedim. Bu modelimizi ve gü
cümüzü, hem Avrupa'ya ilişkin politika
larımızda, hem de Ortadoğu'ya ilişkin 
politikalarımızda kullanmak durumunda
yız; bunu kullanmamanın mantığını ben 
anlayamamaktayım. 
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Bu arada şunu da ımemnuniyetle be
lirteyim; Dışişleri Bakanlığımızın bu ko
nuda bir düşünce sürecinde olduğunu, bu 
gibi 'konuların üzer inde düşünüldüğünü 
da bilmekteyim. 

Bizim, Avrupa açısından önemimiz ve 
Ortadoğu'daki gücümüz, bir Türk mode
linin sahibi olmamızdan kaynaklanmakta
dır. Küba'dan İran'a, hatta ve hatta Homg 
Kong'a kadar dünyaya bir bakalım; ken
disine göre orijinal, kendisine göre ihraç 
edebileceği iyi kötü bir modele sanıp 
olan bütün ülkeler, ısrarla ve inatla, bu 
modellerinin ihracı .için çalışmaktadırlar. 
Çünkü, o model sayesinde 'etkinlikleri bü
yümekte, ticaretleri artmakta ve askerî 
konumları kuvvetlenmektedir. 

Bir ihraçtan söz etmek fazla iddialı, 
belki de gereksiz; ama, Türkiye, kendi 
modelini mutlak surette tanıtmak, propa
gandasını yapmak ve savunmak durumun
dadır. Uluslararası alanda kendi modeli
ne sahip çıktığı ölçüde, Türkiye olarak 
bizim sözümüz de, etkinliğimiz de artar 
ve maddî, manevî menfaatlerimiz büyür. 
Bu kozların, mutlak surette değertodiriJ.-
mesini talep etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Ortadoğu politi
kamızda, özellikle Kerkük olayı nedeniy
le Hükümetin ihtiyatlı bir yaklaşımda 
bulunmasını doğru görmekteyiz. Fakat, 
burada •bizim bir 'hassasiyetimiz daha var. 
Kerkük, çok sayıda Türk'ün, geleneksel 
olarak, tarihsel olarak bulunduğu, yaşa
dığı bir bölgedir ve yine Kerkük'teki 
Türklerin uzunca b'r süreden beri göçe 
zorlandığı, Kerkük'ün dışına zorlandığı 
da bilinen bir gerçektir. Yurt dışındaki in
sanlarımızın 'hakkını korumak için mut
laka müdahale etmek gerekmez; bunun 
ikna yöntemleri vardır, hele, Ortadoğu 
dengelerinin şu hassas konumunda, likna 
yöntemleri çok daha etkili de olabilir, 
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Zannediyorum, Kerkük'te yaşayan T ufk
iler için, bizim Hükümetimiz biraz daha 
hassas olabilir, biraz daha etkili önlem
leri, Irak'la birlikte kararlaştırabilir. 

Ortadoğu savaşında Türkiye'nin ihti
yatlı davranmasını tasvip ediyoruz; ancak, 
bir başka konunun da üstünde durmak 
istiyorum. Filistin meselesinde, Türkiye' 
nin daha kesin bir tavır alabileceği dü
şüncesindeyiz. İsrail ile Filistin arasın
daki olay, çağımızın utanç belgelerinden 
biridir ve İsrail, İkinci Dünya Savaşın
daki mazlum görünümü nedeniyle; ikin
ci Dünya Savaşında insanlığın yüzkarası 
olan muamelelere Alman faşistleri tara
fından hedef tutulmuş olması nedeniyle, 
bütün dünyada kazanmış olduğu, sağla
mış bulunduğu sempati biri'kimi'ni, artık 
tamamen kaybetmektedir; mazlum ülke 
imajından, zalim ülke imajına geçmekte
dir. Ve gene Filistin halkı, Filistin in
sanı, çağımızın en utanç verici saldırıla
rına, en utanç verici baskılarına hedef tu
tulmaktadır. Türkiye olarak, b::zim Filis
tinlilere karşı özel bir sorumluluğumuz 
da vardır; Filistin, yüzyıllar boyunca bi
zim yönetimimizde kalmış ve o dönem
lerde, Hiristiyanı ile Müslümanıyla, Ya-
hudisiyle, bütün insanları barış içinde ya
şamış, yaşayabilm'ş bir bölgedir. Bizim 
bugün, Filistin halkının haklı davasına 
sahip çıkarken (ki, çıkıyoruz; dış politi
kamız genelde Filistin halkının haklı da
vasına sahip çıkıyor) bunu daha köşeli, 
daha etkili biçimde yapmak zorundayız 
düşüncesindeyim. 

Sayın milletvekilleri, bir konuya daha 
değinerek sözü arkadaşıma bırakacağım. 
Ortadoğu politikasının yanı sıra, Sovyet
ler Birliği ve Varşova Paktı ülkelerine 
karşı olan politikalarumız, özellikle bu dö
nemde daha fazla önem taşıyacaktır. 

Sovyetler Biriliğinin son dünyaya açı
lım hareketiyle birlikte, Türkiye'nin ken-
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di ekonomik yararları açısından, Sovyet 
ilişkilerine daha fazla önem vermesi ge
rekir düşüncesindeyiz. 

Sovyetler Birliği de dünyaya açılım 
politikaları izliyor. Sovyetler Birliği, Sa
yın Gorbaçov'un deyişiyle, Sovyet-Avru-
pa Otak Pazarı önerisini dahi dünyanın 
gündemine getirebiliyor. Bu konum çer
çevesinde, Türk dış politikasının Sovyet
ler Birliği ve Varşova Paktıyla ilişkilerini, 
içişlerine karışmamak kayıt ve şartı ile 
mutlak surette geliştirilmesini ve Türkiye' 
n'n kendi ekonomik açılımını, Sovyetler 
ve Varşova Paktına doğru da gerçekleş
tirmesini önermekteyiz. 

Dışarıdaki Türklere kısmen değindim; 
aynı sorun Yunanistan'daki Türkler için 
geçerlidir, Bulgar istan'daSci Türkler içlin 
geçerlidir. 

Yunanistan'la iyi ilişkiler içinde olma 
çabamızı anlıyorum; bunun zamanlaması
nı da doğru buluyorum. Özellikle doğu 
ve güneydoğu sınırlarımızda birçok kar
gaşanın başladığı ve büyüyebileceği bir 
dönemde, Batı sınırlarımızla iyi ilişkiler 
geliştirmenin, klasik ve doğru bir dış po
litika hareketi olduğu düşüncesindeyim. 
Ancak, bunu yaparken Yunanistan'la 
olan ilişkilerimizde bazı gerçekleri çok 
çabuk göz ardı ediyoruz ve sanırım, bazı 
konularda yükseltebileceğim'z sesimizi 
yükseltmiyoruz. Bunun, maalesef klasik
leşen örneği; Yunanistan'ın Batı Trakya 
kesiminde yaşayan Türklerin konumudur, 
Türk derneklerinden Türk isminin kaldı
rılmasıdır ve gene dikkat etmek lazım, 
Yunanistan'ın, Avrupa Topluluğuyla Tür
kiye'nin ilişkilerinde engelleyici bir role 
yine devam etmekte olmasıdır; son aldığı 
karar ve son yaptığı engelleme nedeniyle. 
Bu konularda daha hassas davranılacağı 
kanısındayım, 
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Bulgaristan'a karşı olan politikaları
mızda, belli bir dönemde sorunları dün
ya forumlarına taşıyarak, gerçekteni bir 
baskı unsuru yapabildik ve ne ölçüde 
açıldığını daha tam kestiremiyorum ama, 
«Bir diyalog kanalları açılacak» diye Dış
işleri Bakanlığımızın sözlerini dinledik. 
Ancak, Bulgaristan konusunda da endişe
lerimiz vardır ve burada da bazı küçük 
gelişmeleri fazla büyüttüğümüz kaygısı
na sahibiz. Örneğin; bir Naim Süleyman-
oğlu olayında veyahut daha önceki Ay
sel1 hadisesinde - Bunlar güzeldir; ama 
biz bunları çok büyütmekteyiz, abart-
ımalktayız - zannediyorum haklı tepik ileri -
»mizi gereksiz yere ve 'biraz da ölçüsüz 
şekilde yumuşatmaktayız. 

Sayın ımilfetvekiEleri, küçülen bir dün
yada yaşıyoruz, artık dünya birbiriyle 
çok 'daha fazla ilgili; insan hakları, ko
nusunda olsun, çok daha ilgili, )Buıgün 
Arjantin'deki bir olay, Türkiye'nin me
selesi olabiliyor, Türkiye'deki bir olay, 
(İsveç'in meselesi olabiliyor ve insanlık, 
özelikle bazı evrensel değerler konusun
da, insan hakları konusunda birbirinin 
işleriyle ilıgiileniyor, dünya küçülüyor ve 
bu dünya daha da küçülecek; bunu bir 
defa kabullenmek lazım. 

İkincisi1, bu küçülen dünyada, Tür
kiye çok daha aktif drş politika uygu
layabilecek, çok daha ciddî biçimde dün
yayı ve insanlığı etkiıleyebi'lecek güce ve 
konuma sahiptir. IBiz, Türkiye olarak 
derme çatma bir ülke değiliz; 700 yılın 
insan birikimime, kültür ve tarih biriki
mline sahip bir ülkeyiz ve evrensel dü
zeyde iddialı olmak, bizim, hem kendi 
insanlarıımıza, hem dünya milletlerine 
karşı görevimizdir, IBU (görevin, önümüz -
delki dönemde daha iyi yapıilaeağıniı (ümit 
©diyor, hepinize saygılar sunuyorum 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Cem, 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, İçel Milletvekili Sayın Istomihan 
Talay; buyurun efendhı. 

SHP GRUBU ADINA M. ISTEMt-
HAN TALAIY !(İçel) — Sayın Başkan, 
değerlıiı milletvekiılleri1; şahsım ve ISosyal-
demokrait Halkçı Parti Grubu adına Yü
ce Heyetinizi saygı'ilarıımla selamlıyorum. 

Sosyaldemokrat Halkçı Panti olarak, 
dış poiliitikanın ciddî ulusal çıkarları 
dönük ve iç politika kaygılarından uzak 
bir çekülde oluşturulmasının zorunlu ol
duğuna inancımızı belirtilerek, sözleriıme 
başlıyorum. 

SHP olarak, duş politikanın ibayininde 
günlük ve kişisel ikararıların değiil, ülke
mizin uzun dönemli» ımenifaatlerinin dik
kate alınmasının gerekliliğini savunuyo
ruz. Türkiye'nin duş politikasında ba
ğımsızlığa, eşitliğe, vakara ve saygıya da
yalı bir barışçılığı; Türkiye'nin bütün
lüğü ve bölünmezliği üzerinde kurulmuş 
bir ulusçuluğu, her iktidarın, hiçbir za
man gözardı etmemesi gereken ilkeler ola
rak görüyoruz. Hangi yönden gelirse 
gelsin, İkim önerirse önersin ve Türkiye-
roin ilk bakışta yararına gibi (görünen 
her türlü macera politikalarınım da, ülke 
çıkarlarımıza aykırı olduğuna inanıyo
ruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
(bu genel! ilkelerimiz ışığında, Anava
tan İktidarımın 5 inci yılında dış po
litika uygulamalarını gerçekçi bir şekil
de değerlendirerek, közlerimi sürdürmek 
istiyorum. 

Sayın (Başbakanın ilk iktidar döne
minde, ekonomi politikalarına ağırlık ver
diği ve özellikle dış ilişkilere ekonomik 
boyutlarda yaklaştığı, bilinen bir gerçek-
<tir. Ancak, son aylar içinde 'Sayın Baş-
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balkanın, ekonomi1 ağırlıklı duş ilişkileri 
bir yana bırakıp, birdenbire dış poliıti-
ka ve diplomasi alanında faaliyetlere 
girişmesiıni, ilginç ve 'yeni 'bir gelişme 
olarak yorumlamaktayız. (Acaba, ;ç po
litikanın bunaltıcı ve 'içinden çıkıllmaz 
sorunları karşısında .Sayın Başbakan, dış 
politikayı bir kaçış, bir sığınak yeri ola
rak mı ıgörmektedir? Yoksa Sayın 
Başbakan, 40 milyar dolarlık dış borç ve 
yüzde 70'lıik enflasyonu yaratan ekonomi 
yeteneğimin yanı sıra; başarılı bir dış 
politika yeteneğiınkı de yar olduğu kanı
sına ulaşarak, İran - Irak savaşını dur
duran, Türk - Yunan barışını sağlayan 
'bir başbakan olarak tarihe geçmek 
amaçlarını mı gütmektedir? Kiuşkusuz, 
politikada ihtiras (güzel! bir şeydir; an
cak, dış politikada ekonomi açmazları
nız varsa, boğazınıza kadar borçluysa-
nız, kredi almazsanız borcunuzu ödeye
meyecek duruımdaysanız, o zaman ger
çekçi davranmayı 'bilmek zorundasınız. 

«Barış sağlamaya gidiyorum» dedi
ğiniz bir başkentte, nerede ise başınıza 
füzeler yağıyorsa, «Ölüm - kalım sava
şındaki ilki devlet arasında ateşkes sağ
ladım» diye halkınıza övünmenizin üze
rimden 2 saat geçmeden tekrar füze sa
vaşı başlıyorsa; Türkiye Cumhuriyetinin 
saygın bir misafiri olan Bayan Thatc-
her'ı, âdeta liç politikada düşen grafiği
nize doping iç'n .kullanmaktan çekinrni-
y orsan iz, ortada değişen hiçbir şey yok
ken, Amerikan SEIA anlaşmasını onay
lıyorsanız; Papandreu'nun değişmez tu
tumuna karşın Yunanistan'a jest üstüne 
jest yapıyorsanız, biz bu politikaları ger
çekçi ibuı'lmuyoruz, kişisel politika yaptı
ğınızı söylüyoruz ve bu yanlış politik tu
tumlardan vazgeçmenizi öneriyoruz. t(SHP 
sıralarımdan alkışlar) 

Bütün 'bu ilişkilerin içinde, Sayın 
Başbakanın, Dışişleri Bakanlığının teknis
yen kadrolarını da bir kenara bırakacak 
şekilde, Türk - Yunan, Türk - Amerikan 
ve Türk - İran - Irak diplomasisini kişisel 
olarak sürdürdüğü gözlemlenmektedir. 
Davos buluşmasında Papandreu'nun ken
di dışişleri bakanıyla birlikte yer aldığı, 
buna mukabil', bu kadar 'önemli 'bir zir
vede Sayın Dışişleri Balkanımızın devre 
dışı bırakıldığı hâlâ hatırlardadır. Tür
kiye için çok hayatî bir aşamaya gelmiş 
bulunan İran - Irak görüşmeleri de, ge
ne Sayın Başbakan tarafımdan, kişisel ola
rak sürdürülmüştür. Sayın Dışişleri Ba
kanının, dış ilişkilerde biilinçlii veya billimç-
siz oillarak Başbakanın gölgesinde bıra-
kı'üması, Dışişleri Balkanının, dış âlemde 
müzakere 'gücünü zayıflatan, Dışişleri 
Bakanlığının da etkinliğimi azaltan bir 
unsur olmaktadır. 

'Değeri miıl'letvekilleri, dış politikada 
ıgerçekçiik, her şeyden ömoe, tarih pers
pektifinin ışığında konuların değerlendiril
mesiyle sağlanabilir. (Dış politikalar, ha
yalilerle, gündelik sıkıntıları aşma amaç
larıyla ve dünü unutarak yürütülemez. 
«Türk - Yunan kardeşliği, Davos ruhu» 
gibi romantik sözcükleri bir tarafa bıra
karak, sizlere gerçekleri hatırlatacak bazı 
pasajlar sunmak istiyorum. 

Türk - Yuman yakınlaşmasının perde 
arkasındaki Amerika Birleşik Devletlerin
deki! Ortodoks Başpiskopos Yakavos', ba
kınız, 1979 Eylül ayı sayısında Gerek 
Forum Internationall'da ne yazıyor: «Bir-
gün gerçekleşeceğine inandığım hayalîe-
•rim olmasa yaşayamam. Bir Hıristiyan 
olarak, Allah'a ve 12 Adanın 500 yıl ya
bancı işgalinden sonra Yunanistan'a dö
nüşünde Allah'ın yardımına inanıyorum. 
Sizin «Bizans Hayalli» dediğiniz şeyden 
neden vazgeçeyim» Türklerden hoşllan-
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'mıyoruım, onlar da (benden hoşlarım ıyor-
far, İstanbul'un ve 'Küçük Asya'nın Türk
lere ait olduğunu sanmıyorum. Bir za
manlar Yunanistan'a ait olan bu yer'.'e-
rin, tekrar Yunanistan'a döneceğine, Al
lah'a inandığını gibi kaniim. Nefes aldı
ğım sürece, «Tanrı Amerika'yı koru
sun, Tanrı Yunanisitan'ı korusun, Tanrı 
îRizans hayalini korusun d ye haykır
maktan geri kalmayacağım.» 

Sayın Özal, Yakavos ile buluşması
nın ötesinde, onun ricalarını da dikkate 
alarak, Fener Rum Patrikhanesinin ta
mirini ve genişletilmesini kabul etmekle, 
YakaVos'a 'hem dinî, her de siyasî olaraik 
büyük presltij sağlamıştır. Bundan 15 gün 
Ikadar önce Yakavos, Yunan Büyükelçisi 
ite birlikte 'Başkan Reagan tarafından da 
kabul edilmiştir. Kendisinden, Kıbrıs soru
nunun çözümüne katkı isteyen Yakavos'a, 
Baş'kan Reagan'ın cevabı aynen şöyle ol
muştur : «Sizin ve Allah'ın yardımıyla 
Iba'şaracağız.» Bizim bakanlarımızın dahi 
görüşüne imlkânı 'bulamadığı Başkan Rea-
gan'a, (Sayın Özal'ın güç verdiği Yaka
vos kolayca ulaşabilmektedir. 'Sayın Özal' 
in 'basiretsizliği, Drakula'nın canavarını 
'bir kez daha hortlatmıştır. 

25 Mart 1988 tarihinde Yunan -Millî 
Günü nedeniyle Papandreau'nun Tanea 
Gazetesinde çıkan demeci aynen şöyle
dir : «'Komşumuz Türkiye ile iyi ve ba
rışçı ilişkiler arzu etmekteyiz. Ama bu, 
Kıbrıs'ın devam etmekte olan işgalini 
unutacağımız veya Ege'nin yasal statüsünü 
(kapsayan ve ihlal edilemez olan sınır
larımızı teminat altına alan uluslararası 
anlaşmalar ve sözleşmeler yokmuş gibi 
hareket edeceğiz demek değildir. Türki
ye ile ilişkilerimizde 'bir güven havası 
yaratmak için yaptığımız son savaşmama 
girişimi, 'büyük ulusal davalarımızla ilgili 

tavrımızda en küçük bir değişiklik yapıl
dığı anlamına gelmemektedir.» 

Sayın Baş'kan, değerli milletvekilleri; 
'biz bunları söyleyerek, bazılarının düşü
necekleri gibi, bazı dostlarımızın aklın
dan geçeceği gibi, pişmiş aşa su katmak 
istemiyoruz. Tam tersine, karşılıklı çıkar
ları gözeten bi r denge içinde biz, Türki
ye 'ile Yunanistan'ın dost olmasını istiyo
ruz. Bizim için bu, sadece bir özlem de
ğildir; çünkü, her iki ülkenin çıkarları da 
bunu gerektirmektedir. Ancak, ne yazık 
'ki, Yunan Hülkümeti hâlâ bunun önemini 
idrak edememektedir. Papandreu'nun be
yanında da açıkça görüleceği giibi, Yuna
nistan, aramızdaki bu bahar havasına 
rağmen, Ege'nin kontrolüne sahip tek dev
let olmak sevdasından vaz geşmemekte-
>dir ve sürekli olaraik Türkiye'den jest is
temektedir. Sayın Özal da bu taleplere 
bol keseden cevap vermekte; ancak, buna 
rağmen Türkıiye'nin Avrupa Topluluğuyla 
ilgili be'klenltileri, yine Yunanistan tarafın
dan birkaç gün önce reddedilmiş bulun
maktadır. 

Öte yandan Hükümet, bugün Yunanis
tan'da Batı Trakya Türklerinin yaşadığı 
dramı da görmezlikten gelmektedir. Yu
nan hükümetleri, Yunan - Bulgar sını
rındaki Rodop bölgesini yasak bölge ilan 
ederek, orada yaşayan Türkleri dünyadan 
tecrit etmişlerdir. Bulgaristan'da olduğu 
gibi, Yunanistan'da da Türkler benlikle
rinden ve 'geçmişlerinden koparılmak is
tenmektedir. Yapay bir barış ortamını 
sürdürebilmek İçin, sadece insanî ve ma
nevî değil, aynı zamanda Lozan Anlaş
masıyla ahdî sorumluluklar taşıdığımız 
Bati Trakya Türklerini ihmal etmek, 
Özal'ın dış politikasının teslimiyetçi ya
pısını açıkça gösteren bir özellik taşı
maktadır. Hele Yunan Yar'gıtayının, 'der
neklerin Türk adını kullanmayacakları 
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kararından sonra gösteri yapan Batı Trak
ya Türkleriyle güvenlik kuvvetlerinin ça
tışmasına, Sayın Özal'ın büyük bir ra
hatlıkla «'Batı Trakya'daki olaylar Da-
vos'u etkilemez» demesi, büyük !bir ha
ta olmuştur. Bulgaristan'daki 1,5 milyon 
Türk'ün ıstırabını, Aysel dramıyla iç po
litika malzemesi yapan Sayın Başbaka
nın, insanî konulara bile ne kadar gayrî 
ciddî ve lişine nasıl gelirse öyle yaklaştığı, 
yukarıdaki örneklerden açıkça anlaşıl
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, işte bir tarafta 
Papandreu'nun ödün vermez politikası, di
ğer tarafta da, bizim Sayın Başbakanımı
zın tavizi ve yanlış tutumu... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Yunan politikası, Kıbrıs konusunda da, 
her zaman olduğu gibi, Yunan egemen
liğine dayalı düzenler peşindedir. Ada'yı 
'ilhak gibi bir düşünce, hiçbir dönemde, 
hiçbir Türk hükümetinin aklından bile 
geçmemiştir. Türkiye'nin bu husustaki 
tavrı da açıktır; Kıbrıs'ta Türklerin eze
ni ezileni, güdeni güdüleni olmayan â'dil 
bir düzende yaşaması tek amacımızdır; 
ama Makarios, Yakavos, Samson 'gibile
rin, dün de bugün de neyi özledikleri bi
linmelidir. 

Kıbrıs'ta sorunların çözül meylisinin tek 
nedeni, Yunan tarafının tutumu mudur? 
Bize göre, Amerika Birleşik Devletleri
nin, diğer bazı Batılı müttefiklerimizin ve 
özellikle de Türk 'Hükümettim tutum
larının bu sorumlulukta büyük payları 
vardır. Belki de, «Ana sorumluluk bizde
dir» demek, daha da doğru olacaktır, tyi 
niyet, kuşkusuz barışsever toplumlar için 
uyulması gereken önemli bir kuraldır; an
cak, ciddî dış ilişkilerde tek yanlı iyi ni
yetin yeri yoktur; esas olan, karşılıklı iyi 
niyettir. Bir hükümet, iyi niyette ilk gi
rişimci olabilir, bunu anlayışla karşıla-
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rız; ancak, iyi niyet yönünden atılan ilk 
adım, karşıdan iyi diyetti bir karşılık gör
mezse, ikinci ve üçüncü adımları atma
nın artık bir gereği yoktur. 'Bize göre, 
Hükümetin uygula'dıığı tek yanlı iyi niyet 
politikası, Yunanistan'la, Kıbrıs da dahil 
olmak üzere, aramızdaki sorunların çö-
zülemeyişinin 'temel sebebidir ve bu tu
tumun devam ettiğini de kaygıyla görü
yoruz. 

Geçmişte bunun en tipik örneği, 1980 
askerî yönetimi sırasında, Yunanistan'ın 
NATO'nun askerî kanadına dönüşüyle 
ilgili gelişmelerdir. Türkiye bazı vaatler
le yetinerek, Amerikalı General Rogers'ın 
sözlerine inanarak, Yunanistan'ın NATO 
askerî kanadına dönüşüne «evet» demiş
tir., Ancak, Yunanistan, daha sonra bu 
vaatlerle bağlı kalmadığını deklere edebil
miştir. Türkiye, bu iyi niyetinin karşılığın
da hiçbir somut sonuç elde edememiştir. 
Aynı Yunanistan'a jest olarak, sırf «JSayın 
Özal ile Papandreu Davos'ta buluştu» di
ye, bugün 1964 Kararnamesinin iptali 
Türk Hükümetince sağlanmıştır. Yunanis
tan'ın, bu duruma karşı da memnuniyet
sizliğini belirtmesine dayanarak, kararna
menin 1964 yılına doğru geriye yürütül
mesi kararlaştırılmıştır ve bunun Türkiye' 
ye maliyetinin yaklaşık 300 milyar olacağı 
söylenmektedir. 

Sayın Özal, bu jestlerinin karşılığın
da neyi elde edebilmiştir? Görmediği üç 
beş ülkeden biri olan Yunanistan'a davet 
e'dilmenin ötesinde, bize göre somut hiç
bir gelişme sağlanamamıştır. Düzeltilme
si gereken .bir konu olan; hiç olmazsa bu 
konunun karşılığında düzeltilmesi gere
ken bir konu olan, Yunan Hükümetince 
'Batı Trakya Türklerinin gayri menkul 
alım satımlarına getirilen sınırlamalar ve 
yerlerinin yok pahasına kamulaştırılması 
durumu da, halen devam1 etmektedir ve 
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Sayın Özal, 'bu konuda da teslimiyetçi bir 
sessizliği hak savunmaya tercih etmiştir. 

'Bize göre, Yunan tarafının politikası 
çok açıktır. Yunanistan, Türk - Yunan 

'anlaşmazlıklarının çözümü için getirilen 
önerileri, önce Türkiye'nin kabulünü bek
lemekte ve sonra da her defasında Tür
kiye'nin kabul ettiği 'bu önerileri kendisi 
reddetmektedir ve sonunda kendisi, ilk 
görüş noktasından hiç ayrılmış almadan, 
Türk tarafını adım adım kendi görüşüne 
doğru çekmektedir. 

Yukarıda verdiğimiz örnekler açısın
dan 'baktığımızda, Davas'ta Türk - Yunan 
anlaşmazlıklarına adil çözümler bulunma
sında mutabık kalındığını söylemiyoruz. 
Haltta Davas'ta, 'iki başbakanın savaşma-
smada anlaşması durumu, Türkiye için ha
yatî önem taşıyan Ege'deki Yunan kara
sularının emrivakiyle 12 mile çıkarılma
sı sonucunu doğurabilir ki, böyle bir ka
rarı Türk ulusu kesinlikle kabul edemez. 
Çünkü geçmişte, karasularının 12 mile 
çıkarılması Türk Hükümeti tarafından bir 
savaş sebebi olarak kabul edilmektedir. 
Eğer, Davas'ta yapılan anlaşmada savaş
mama kabul edilmişse, dolayısıyla, bu 12 
mile çıkarılmanın sonuçları da ortadan 
kalkmış görünmektedir ve büyük 'bir risk
tir. 

Görülmektedir ki, Kıbrıs'la ilgili ola
rak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
nin önerileri üzerinde de, yukarıda anla
tılan senaryo uygulanmak istenmektedir. 
Birleşmiş Miletler Genel Sekreterinin, 
Kıbrıs% ilgili 1984 ve 1986 önerilerini 
reddetmiş bulunan Yunanistan'a, şimdi 
daha yumuşatılmış şartlarla yeni bir plan 
sunulabilir., Bu noktada Türk Hükümeti
nin, bu gerçeklerin ışığında Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti üzerine, bu yeni pla
nın kabulüyle ilgili en ufak bir baskı yap
mamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü sSayın 
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Denktaş, Türk - Yunan ilişkilerinde bü
yük deney sahibi bir devlet adamıdır ve 
Yunan tarafının taktiğini çok iyi kavra
mıştır. Ayrıca bize göre, Kıbrıs davası, 
Türkiye Cumhuriyetinin bir yaşama mü
cadelesidir ve Türk Ordusunun, sivil Türk 
politikacılarının ve Türk ulusunun 1950' 
den bu yana üzerinde uzüaşıp, beraberce 
ulaştıkları en önemli başarıdır. Yoksa, 
bazılarının zannettiği gibi, Kıbrıs, Türki
ye'nin sırtındaki kamburu değildir. Tek
rar ediyoruz : Biz, kendi egemenliğimiz
de bir çözüm arayışı içinde değiliz, sa
dece, Yunan egemenliğini önlemenin zo
runluluğuna inanmaktayız; Sayın özal'm 
bu bilinç içinde davranacağını da ummak 
istiyoruz. Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetine, Sayın Cumhurbaşkanının 
hâlâ özlenen ziyaretini! yapmamış olma
sını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dev
letinin tanınmasına dönük çabalardaki 
olumsuz gelişmeleri ve Kıbrıs Türklerinin 
içinde bulundukları güç koşulları değer
lendirdiğimizde, bazı kuşkulara kapılmak
tan kendimizi alamıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yalnız 
'bırakmayacağını oradalki soydaşlarımıza 
hissettirmesini zorunlu görüyoruz. Kıb
rıs halkının morali için bu durumun ge
rekliliğine inanıyoruz. Çünkü Kıbrıs, as-
'kerle değil, oradaki insanların moraliyle, 
gücüyle savunulacaktır, 'Bunu, hiçbir za
man unutmamamız gerektiğini ileri sürü
yoruz. 

Özellikle, Devlet Bakanı Sayın Tene-
kec'Fnin haysiyetli Kıbrıs Türklerine kar
şı takındığı hoşgörüsüz tutumun Sayın 
'Başbakan tarafından dikkate alınmasını 
Öneriyoruz. Sayın Tenekeci'nin, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsız bir 
devlet olduğunu, dolayısıyla bu devletin 
yöneticileriyle bir sömürge valisi gibi ko-
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nuşmaya hakkının olmadığını bilmesini 
istiyoruz. 

'Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1947 yılında Amerikan Kongresinde Tür
kiye'ye yapılacak askerî yardım konusu 
üzerinde yapılmış görüşmelerden bazı 
pasajlar okuyarak sözlerime devam et
mek istiyorum. Bu tutanaklarda yer alan 
iki açıklama çok ilglınçtir. 

Bir kongre üyesi, «Mademki Türki
ye'ye yardım yapmamız gerektiği anlaşılı
yor, bunu öyle şartlara bağlayalım ki, 
Türkiye arzumuz dışında hareketlerde bu
lunmasın» demektedir. Bu sözleri Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Acheson şöyle yanıtla
maktadır : «Böyle bir şart koşmaya kal
karsak, Türkiye, bu 'bedel benim için çok 
pahalı der ve reddeder.» 

Yine bir kongre üyesi «Bir Ermeni 
meselesi varmış nedir o?» diyor. Bu so
ruyu bu kez Amerika'nın Türkiye'deki 
Büyükelçisi Wson yanıtlayıp «Kanımca 
tamamen dışarıdan uydurulmuş yapay 'bir 
rivayettir» demektedir. 

1947'Ierlde Amerikan yetkililerinin, ki
şilikli bir ülke olan Türkiye'ye ilişkin so
runlara bakışı bu şekildedin O yıllara 
dönüp baktığımızda Türkiye'nin Amerika 
ile işbirliğine ve ittifaka girişinin temel 
sebebinin Sovyetler Birliğinden gelen teh-
dite dayandığı ve tamamen savunmaya 
dayandığı bilinmektedir. Yoksa, Türkiye' 
riin, .Amerika'nın Ortadoğu'da Sovyetlere 
veya bölge ülkelerine karşı güttüğü nüfuz 
siyasetine alet olmayı hiçbir zaman düşün
mediği açıktır. Biz NATO'ya, kendimizi 
Sovyetler Biriliği tehdidinden korumak 
için girdik. Yoksa, Amerika'nın Ortado
ğu çıkarlarına bulaşmak için değil. Böyle 
bir politikanın komşularımızı tahrikten 
başka bize bir fayda sağlamayacağı da 
kesin bir gerçektir. 

Bu açılardan bakıldığında, Türkiye' 
nin Mısır'la ortak manevra yapmasını ve
ya NATO amaçları dışında Körfez'e iliş
kin yeni yükümlülükler almasını kesinlik
le çıkarlarımıza aykırı buluyoruz. Tür
kiye'nin, hangi nedenle olursa olsun, 
Amerika'nın özel Ortadoğu çıkarlarına 
alet olmamasını savunuyoruz. Hükümeti 
bu konuda da duyarlı olmaya davet edi
yoruz. «Biz Paküstanla nasıl ortak ma
nevralar yapıyorsak Mısırla da yaparız» 
demenin kimseyi kan'dıramayacağının bi
linmesi gerekir. Arap devletleriyle bir bü* 
tün olarak iyi ilişkiler kurmamız bize güç 
katar, ama Araplar arası sorunlarda şu 
ya da bu ülkemin yanında görünmemizin 
Türkiye'nin çıkarlarıyla bağdaşmayacağı 
açıktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bugün Türk dış politikasının, başta da 
belirtmiş olduğum, geleneksel ilişkileri 
açısından baktığımızda Türkiye - Ameri
ka Birleşik Devletleri ilişkilerinde ciddî 
sorunlar vardır. Gelişen ilişkilerde ve itti
fak münasebetlerinde bazı ikili sorunların 
olması doğal karşılanabilir; ancak Tür
kiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sındaki üzücü sorunlar ikili konulardan 
çok yan etkilerden kaynaklanan sorun
lar olmaktadır. Ermeni, Yunan, Kıbrıs 
konularına bağlanan bu sorunlar Türk 
kamuoyunu büyük ölçüde rahatsız etmek
tedir. Bugün Amerikan Kongresi 1947'ler-
den farklı olarak NATO ortak savun
ması için Türkiye'ye tahsis edilecek öde
nekleri Kıbrıs şartına bağlamaktadır. Yu
nanistan'la aramızda anlamsız bir 7'ye 
10 dengesi kurmaktadır. 

Son günlerde yüzyüze temasta bu
lunduğumuz Amerikan yetkililerinin Mk 
sözü, «Kıbrıs'ta Türkiye daha ne kadar 
kalacaktır, asker çekişi ne zaman başla
yacaktır?» olmaktadır. Sanki, Türkiye'nin 
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Kıbrıs'ta bulunuş nedeni, anlaşmalardan 
doğan bir hakkın kullanılışı değilmiş gibi; 
sanki, Türk Silahlı Kuvvetlerinin varlığı 
sayesinde, adadaki barışın sağlandığı bi-
linmiyorrnuş gibi, Amerikalı yetkililer, 
sürekli, Türkiye'nin üzerine üzerine gel
mektedirler. 

Aynı Kongrede, yine bugün, toprakla
rımızın bir bölümünden, «2 500 yıllık Er
meni vatanı» diye söz edilirken; diğer 
taraftan da, o ülkenin hükümetiyle ay
nı bölgeyi savunmanın çelişkisi tarafı
mızdan yaşanmaktadır. Bazı saf politika
cılarımızın zannettiklerinin aksine, sade
ce Kongre değil, Amerikan yönetimi de, 
Ermeni iddiaları safında yer almaktadır. 
Başkan Reagan tarafından, Amerikan 
Soykırım Konseyine atanmış olan, ya
kın dostu Dökmeciyan, bakınız neler söy
lemektedir : «Ermenilere, kendi toprakla
rında bağımsız devletlerini kurmalarına 
izin verilmelidir. Başkan olsaydım, Erme
ni sorununu Türk Hükümetiyle görüşme 
konusu yapardım.» 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
seçimlerden sonra da, Demokrat cephe
sinde başkan adayı Dukakis'in, Cumhuri
yetçi cephesinde Bush'un yardımcısı ola
cağı söylenen Dökmeciyan'ın, Türkiye 
üzerindeki Rum, Ermeni iddialarını et
kin bir şekilde sürdürecekleri tahmin edil
mektedir. Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin, bu gelişmeleri şimdiden dikkate al
ması gerekmektedir. 

Öte yandan, Türk - Amerikan Savun
ma ve İşbirliği Anlaşmasının, uzun bir 
süre bekletildikten sonra, hükümet tara
fından ek bir mektupla alelacele yürür
lüğe konulması da dikkate değer bir ge
lişme olmuştur. Bu anlaşma ile Türkiye, 
devlet olarak yükümlülük almış, Ameri
ka'nın yükümlülüğü ise, hükümet düze
yinde kalmıştır. Amerikan yönetiminin 

bu yükümlülüğü ise, sadece anlaşma ile 
mutabık kalınmış hususların, Amerikan 
Kongresince onaylanması için gerekli ça
bayı göstermeyi öngörmüştür. Devletler
arası ast üst ilişkisini öngören ve iki eşit 
devlet arasındaki anlaşma özelliklerini 
taşımayan bu anlaşmanın, Hükümet ta
rafından, maddî bazı sıkıntılar nedeniyle 
imzalanmış olmasını kaygıyla karşılıyo
ruz. Bu anlaşmanın, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin onayına sunulmasının da, 
gerekliliğine inanıyoruz; çünkü, 1980'de 
bu anlaşma, o zamanki Millî Güvenlik 
Konseyi tarafından müzakere edilerek 
onaylanmıştı. 

Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanının, bu 
koşullar içerisinde, Amerika Birleşik Dev
letlerini ziyaretlerini zamansız, ve gerek
siz bulduğumuzu da ifade etmek istiyo
ruz; çünkü, hem Sayın Cumhurbaşka
nının, hem de Başkan Reagan'ın görev 
süreleri bitmekte, Sayın Cumhurbaşkanı
nın Kongrede konuşması gerçekleşeme
mekte, dolayısıyla da bu gezi politik ol
madan çok turistik bir nitelik taşımakta
dır. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Cum
hurbaşkanlarının, Amerika Birleşik Dev
letlerini ziyareti, yaklaşık 10-15 yıllık 
bir periyot içinde gerçekleşmektedir ve / 
bu gerçekleşmeyi de en iyi biçimde kul
lanmak, dış politika açısından, bizim için 
faydalı olacaktır. 

Bu nedenlerle eskiye göre olumlu hiç
bir yeni gelişme yokken, bekletilen SEIA 
Antlaşmasının, Türk Hükümetince yeni
den yürürlüğe konulmasını ve Sayın Cum
hurbaşkanının, iptal edilen Amerika ge
zisinin tekrar kararlaştırılmasını da yanlış 
buluyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bir zamanlar, Rahmetli İsmet Paşa'nın 
söylediği gibi, «Büyük devletlerle dostluk 
zordur.» Bunu biliyoruz; bu nedenle 
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Amerika ile ilişkilerin de kolay olmaya
cağının farkındayız. Yalnız, büyük devlet
lerin, yakından tanıdığımız bazı özellik
leri vardır ki, bunları bütün siyasetçilerin 
öğrenmesinin yararlı olacağı kanısındayız. 
Büyük devletler, Marcos'ların veya Neci-
bullah'ların doğuşundan ilk başta rahat
sızlık duymazlar, onları kendi çıkarları 
için kullanabilecekleri kadar kullanırlar, 
işleri bitince de acımasızca kapı dışına 
b'ırakıverirler. Ayrıca Amerikalılar hak
larından ödün vermeyen kişilikli ülkeler
le, herşeye evet diyen ülkeleri çok iyi 
ayırt ederler. Bu ülkelere muamelelerini, 
yönetimlerinin kişilikli olmasına göre ya
parlar. Karşılarına gelen her sorunu bu 
çerçevede değerlendirip, kişiliksiz yöne
timlerden ödün alıp, haklarını savunan 
ülkelere bu ödünleri ikram ©derler. Bize 
göre demokrasinin askıya alınarak, dış 
politikada halkın katkısının ortadan kal
dırıldığı 12 Eylül 1980'den bu yana, Tür
kiye Amerika'nın gözünde sürekli ödün 
vermesi beklenen bir ülke haline dönüş
müştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyetinin tran - Irak Sava
şına karşı bugüne kadar sürdürmüş ol
duğu mesafeli tarafsızlığın ulusal çıkar
larımıza uygun bir politika olduğu inan
cındayız. 

Iran Büyükelçisinin mitinglerdeki tu
tumunu yadırgıyor, Hükümetin gerekli 
önlemleri almasını diliyoruz. 

Hangi amaç veya gerekçe ile olursa 
olsun, Türkiye Cumhuriyetinin, sınırları 
dışındaki maceralara yönelmeyeceğinin, 
Sayın Başbakan tarafından açıklanmasını 
da, olumlu bir gelişme olarak karşılıyo
ruz. Türkiye Cumhuriyetinin, komşuları
nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığı
na saygılı olduğunun ve iç işlerine ka
rışmama ilkesinin takipçisi olduğunun 
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Amerika Birleşik Devletleri tarafından da 
yakından bilindiğine inanmak istiyoruz. 

Hükümetin Türkiye'nin Batı Avrupa 
savunmasının dışında kalmaması için ça
ba harcamasının gerekli olduğuna inan
maktayız. 

Amerika - Sovyetler yakınlaşmasının 
yaratacağı yeni gelişmelerin Dışişleri Ba
kanlığınca şimdiden planlanmasını arzu
lamaktayız. Bugüne kadar jeopolitik ko
num ve Doğu - Batı gerginliği faktörle
rine dayandırılan Türk dış politikasının 
ortaya çıkan Sovyet - Amerikan yakınlaş
masının dikkate alınarak, eşitlikçi ilkeler 
üzerinde yeniden inşa edilmesini zorunlu 
görmekteyiz. Sayın Başbakanın, Amerika 
ilişkilerinde yardımı değil, ticareti ön 
plana çıkarma düşüncesinde mutabık bu
lunuyoruz. Ancak, Türk - Amerikan tica
ret dengesinin sürekli Türkiye aleyhine 
kapandığını belirtmekle, Sayın Başbaka
nın bu arzusunda da başarılı olamadığı
nı vurgulamak istiyoruz. 

israil'in Filistin halkına uyguladığı zu
lüm ve cinayetleri kınıyor, Hükümetin 
bu konuda daha aktif bir politika izle
mesini bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türk dış; politikasının barışçı, eşitlikçi ve 
başarılı bir seyir takip etmesi hepimizin 
ortak dileğidir. 

Bu meyanda sosyalist ülkelerle ticarî 
ve siyasî ilişkilerimizin geliştirilmesini de 
olumlu bir çaba olarak görüyoruz. 

SŞocı olarak, Dışişleri Bakanlığı men
suplarının, dış politikamızın en iyi bir şe
kilde oluşması için göstermiş oldukları ça
bayı takdirle karşılıyoruz. Bu değerli 
meslek mensuplarına özellikle Türkiye 
içindeki görevleri sırasında verilen aylık
ların komik denecek kadar az olduğuna 
dikkat çekmek istiyoruz. Sayın Dışişleri 
Bakanının bu konuya da eğilmesini öne
riyoruz. 
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Öte yandan, her ihtilalden sonra bazı 
emekli generallerin büyükelçi yapılması 
geleneğine, şimdi de Sayın Başbakanın 
kendi yandaşlarına büyükelçilik sıfatı ba
ğışlaması dönemi başlamış görülmekte
dir. 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Yandaş 
ne demek? 

M. İSTEMlHAN TALAY (Devam
la) — Bize göre, Osmanlı döneminin rüt
be ihsan etme yöntemini anımsatan bu 
uygulamaların Dışişleri Bakanlığını deje
nere etmekten başka bir yararı bulunma
maktadır. Bu mesleğe yıllarını veren ve 
uzmanlaşan Bakanlık mensuplarının hak
larının Sayın Dışişleri Bakanı tarafından 
en iyi şekilde savunulacağı ümidi ile 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ulusumuza 
hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinize 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Talay. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Nev
şehir Milletvekili Sayın Esat Kıratlıoğlu; 
buyurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA ESAT KI
RATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; hepinizi şahsım ve grubum 
adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dış politika ve 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken 
umumiyet itibariyle dışarıya karşı birlik 
ve beraberlik içerisinde olmamız savunu
lur. Aslında bunun doğru olduğuna da 
inanıyorum. Ancak, dışarıya karşı birlik 
ve beraberlik içerisinde olduğumuzun 
gösterilmesi ve o meyanda tutum ve dav
ranışlar içerisinde bulunulması ne kadar 
doğru ise, dışişlerimizin içerisinde bulun
duğu ya da dış politikamız itibariyle açık
lığa kavuşturulması lazım gelen husus

ların da gayet açık ve seçik olarak dile 
getirilmesi de o kadar doğrudur. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime başla
madan önce Dışişleri Bakanlığı mensup
larının hunharca cinayete maruz kalarak 
öldürülmelerini şiddetle kınıyorum ve 
bunların yapıcılarını canavarlıkla suçlu
yorum. Allah kendilerine rahmet eylesin. 

Değerli arkadaşlarım, burada yine as
rımızın şahit olduğu Filistin'de meydana 
gelen bir katliamın aynı şekilde telin edil
mesi lazım geldiğine yürekten inanıyorum. 
O İsrail ki; biraz evvel burada SHP Gru
bu adına konuşan bir değerli arkadaşı
mız, zamanında Almanya'da o zamanın 
şartları arasında fevkalade sıkıntılı ve 
şiddetli durumlara maruz kalmış ve dün
ya kamuoyunda bu her zaman lanet-
lenmeye müstehak olan bir durum ola
rak görülmüştür. Ne yazık ki bugün o 
şartları yaşayan insanlar kendi aslî va
tanları olma durumunda bulunan Filis
tin'de bir insanlık davası olarak yürütü
len bir davanın karşısında vahşeti ve 
hunharlığı acımasızca getirmekteler ve 
bunu en ince teferruatına kadar insanlık 
dışı olarak uygulamaktadırlar. Son ola
rak da yine burada Filistin'in, Filistin mü
cadelesinin ve mücahedesinin ikinci ada
mı olarak görülen Ebu Cihad'ın da öl
dürülmesini yine aynı şartlar ve düşün
celer altında telin ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün dış po
litikamızın içerisinde bulunan pürüzleri 
görebildiğim kadarıyla şöyle dile getirmek 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ıttı
laına sunmak istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, peşinen ve başlan
gıç olarak önümüzde bir Yunanistan me
selesi bulunmaktadır. Bu Yunanistan me
selesinin Türk dışişleri politikası bakımın
dan millî bir dava olarak görülmesi ve 
aynı zamanda insanî bir dava olarak gö
rülmesi gerekir. 
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Değerli arkadaşlarım, tek taraflı mü
samaha, tek taraflı anlayış ve tek taraflı 
barış düşüncesiyle Yunanistan ile aramız
da bulunan meselelerin hal yoluna sokul
masının ben, katiyen mümkün olamaya
cağına kaniim. Zira, bugün Yunanistan'ın 
yıllardan beri sürdürmekte bulunduğu bir 
aslî politika vardır. Bu politikadan hiçbir 
surette vazgeçebileceklerini ben tahmin 
etmiyorum. Ancak, zaman zaman bizim 
belki de saf taraflarımıza hitap ederek, 
belki de bizi bir tongaya başarabilecek
lerinin düşüncesi içerisinde bulunarak, 
hafif yumuşama gibi gösterilen hadisele
re, biz çok fazla meyil bağlar duruma ge
liyoruz. 

Kıymetli ve değerli arkadaşlarım, Yu
nanistan, yüzyıllar boyu Türk hâkimiyeti
nin altında yaşamış olmanın üzüntüsünü 
ve sıkıntısını bizden son anlarda başka 
türlü çikarlar kopartmak suretiyle kapat
mak arzusunu izhar etmektedirler, Pa
pandreu'nun bir tek aslî görevi vardır 
ve onu Yunan milliyetçiliği adına da fev
kalade güzel yürüttüğüne kaniim. Bizim 
Dışişlerimizin bu konuyu baştan çok iyi 
anlaması lazım gelir. Dışişlerinin birta
kım klasik usul ve düşünce ile artık ida
re edilmesinin bugünkü şartlar altında 
mümkün olmadığına kaniim. Dışişleri
miz, birtakım gerçekleri görmek suretiyle 
sürdürülme durumunda bulunan ve Dış
işlerine yakışan centilmenlik politikasını 
şahıs ve beşerî münasebetler itibariyle 
göstermesini temenni ederken, bunun ha
ricindeki milletlerarası ve devletlerarası 
münasebetlerde bunun tuzaklarının keşfe
dilmek suretiyle önlenmesine gayret edil
mesini Dışişleri Bakanlığımıza tavsiye et
mekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, Papandreu'nun 
tek arzusu Yunan milliyetçiliğini, yani 
megalo idea'yı gerçekleştirmek, aynı za-
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manda Ege'yi bir Yunan gölü haline ge
tirmek ve de büyük Yunanistan'ı, {mega
lo idea'yı) gerçekleştirmek Yunanistan'ın 
tek arzusu ve gayesidir, hedef aldığı nok
ta budur. Bu bakımdan Türkiye ile ara
larındaki geçme durumunda bulunan mü
nasebetleri, Yunanistan hep bu şemsiye al
tında mütalaa ve müzakere ederek değer
lendirmiş ve hedefini de ona göre tespit 
etmiştir. 

Papandreu'nun zaman zaman iç poli
tika itibariyle sıkıntıları olmuştur. Bu sı
kıntıları da bertaraf edebilmek için Tür
kiye'ye karşı olan tutum ve davranışını 
da maksatlı olarak kullanmıştır. Her ne 
suretle olursa olsun, Yunanistan'da iç po
litika bakımından bir gerginlik, bir sıkın
tı, hükümetin uğradığı birtakım felaket 
haberleri mevzubahis olup onlarla karşı 
karşıya gelme durumu bahse konu olun
ca, Yunanistan daimî surette Türkiye'nin 
kendisine hedef olarak alındığım tespit 
etmiş ve hep o şekilde Türkiye'yi bir atış 
tahtası haline getirerek, iç politikasında 
kendi milletini tatmin eder duruma gir
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, Yunanistan'da 
birtakım gerçek durumları göz önüne ge
tirmek suretiyle politikamızı değerlendir
mek mecburiyetindeyiz. Halihazırda Yu
nanistan'da bir Batı Trakya meselesi 
mevzubahistir. Batı Trakya'da bulunan 
Türklerin fevkalade sıkıntılı durumlar içe
risinde bulunduğunu ve bunun inkâr edil
mez bir gerçek olduğunu hep bilmekte
yiz. Batı Trakya'daki Türklerin zaman 
zaman malları istimlak edilmekte (kamu
laştırılmakta) ve aynı zamanda oradaki 
bulunan, yıllar yılı faaliyetlerini sürdür
me durumunda bulunan Türk dernekleri
nin, derneğin başındaki Türk harfine da
hi dayanılamayarak, baskı altına alındı
ğını ve de onlara sıkıntılı durumlar ya-
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satıldığını hep bilmekteyiz. Zaman za
man bunların feryadı figanı Türkiye'ye 
devamlı olarak acı acı gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Yunanistan'la 
'aramızdaki halledilmekte müşkülat bulu
nan ve daimî surette bu müşkülatı or
taya koymak suretiyle değerlendiren bir 
FIR hattı meselesi vardır. Bu FIR hattı 
meselesinin bugüne kadar bir çözüme 
bağlandığını göremiyoruz. Yunanistan'ın 
'bir karasuları meselesi mevcuttur. Yuna
nistan, karasuları mevzuu itibariyle daimî 
surette Türkiye'yle çatışma havasını yarat
maktadır. Aynı zamanda Yunanistan'la: 
aramızda bulunan bir kıta sahanlığı me
selesi mevzubahistir. «Continental Şelf» 
dediğimiz Almanca tabiriyle ve jeolojik 
tabiriyle «Continental şelf», ya da «kıta 
sahanlığı» dediğimiz tabir Yunanistan'la 
aramızda, bilhassa petrol konusunda dai
mî surette bir diken ucu olarak varlığını 
sürdürmüş ve hep Türkiye'yle Yunanis
tan arasında sıkıntı mevzuu olmuştur. 
Adaların silahlandırılması, Lozan Anlaş
masının hükümlerine rağmen daimî suret
te Yunanistan tarafından askı altına alın
mış ve de adaların her surette silahlandı
rılması hiçbir zaman engellenememiştir. 

Kıbrıs konusunda Yunanistan'ın anla
şılmaz bir sıkıntı içerisinde olduğunu, her 
ne surette olursa olsun Kıbrıs'ın Yuna
nistan'a bağlanarak, Yunanistan'ın me-
galo ideasını gerçekleştirecek bir vasıta 
olduğunu görüyoruz. Kıbrıs, Yunanistan 
için parçalanmaz, bölünmez bir Yunan 
parçası olarak görülmüştür ve politika
ları hep bu manada yürütülmüştür. Bu 
bakımdan, Kıbrıs'taki yürüteceğimiz po
litikada ve değerlendireceğimiz usulde hep 
Yunanistan'ın Kıbrıs'a tam manasıyla sa
hip olma arzusunu düşünerek hareket et
mek mecburiyetinde olduğumuzu görme
miz la2im gelir. 

Değerli arkadaşlarım, işte şartlar bu 
durumda iken, gözümüzün önüne Davos 
hadisesi geliyor. Davos hadisesi nedir? He
pimizin bildiği bu Davos hadisesi, Yu
nanistan'la aramızdaki bu gerginliklerin 
ortadan kaldırılmasına vesile teşkil ede
cek bir müzakere ve müzakerenin yapıl
dığı yer. Davos'ta ilk toplantıda Yunan 
Başbakanının Türk Başbakanının elini 

sıkmış olması Türkiye'de âdeta bir bay
ram havası yaşatılarak kutlanılmak isten
di. Sanki Yunan Başbakanının Türk Baş
bakanının elini sıkabilmesi bizim için ne 
kadar büyük bir cemile, hep bunu gös
termek istediler. (DYP sıralarından alkış
lar) İkinci toplantıda ise, Davos'ta birta
kım kararlar alınabilecek ümidi pompa
landı ve de o şekilde müzakereler sür
dürülmek arzu edildi. Gelin görün ki, 
değerli arkadaşlarım, Davos'un akabinde 
Türkiye'nin ortaya koyduğu birtakım ta
vizleri görüyoruz; ama Yunanistan'ın es
ki ve vazgeçilmez sıkıntılarını devam et
tirdiğini ve de aynı zamanda bundan 
vazgeçmediğini, meselenin bir perdele
mekten ibaret olduğunu görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, işte bu noktada 
Türkiye, tavizlerini vermeye başladı. 1964 
yılı Kararnamesinin iptali gerçekleştiril
mek suretiyle İstanbul'da bulunan veya 
Türkiye'nin neresinde olursa olsun Rum
lara ait birtakım malların iadesi yahut 
onların alacağı paranın Türkiye'de yatı
rım olarak gerçekleştirilmesi; ama her 
halükârda Yunanlıların 1964 Kararname
siyle elinden çıkmış olan, yani Türkiye' 
de yaşayan Rumların elinden çıkmış olan 
hakların yeniden iadesi Türkiye tarafın
dan sağlandı ve hatta Sayın Dışişleri Ba
kanımız, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken 
bunun bir haksızlık olduğunu, bunun bir 
hukuk dışı davranış olduğunu üstüne ba
sa basa ifade etti. Aynı zamanda yine 
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ifade etti ki, bunun mütekabiliyet esası
na dayanan bir husus olmadığını, yalnız 
hukukun gerçekleştirilme durumunda 
bulunulduğunu ifade etti. Ben, Sayın Dış
işleri Bakanımızın hüsnüniyetini memnu
niyetle karşılıyorum. Gelin görün ki, Yu
nanistan'ın bu saf ve bu hukuk anlayışı
nın karşısında ortaya koyduğu tavır, Tür
kiye'nin verme durumunda bulunduğu ta
vizin hiçbir zaman karşılığı şeklinde ol
mamıştır ve de Yunanistan şu ana kadar 
katiyen böyle bir tavizin içerisine girme
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, burada Sayın 
Dışişleri Bakanının yine Plan ve Bütçe 
Komisyonunda yapmış olduğu konuşma
dan bir pasaja değinmek suretiyle ne ka
dar yanlış yolda olduğumuzun ifadesini 
zatı âlilerinize arz etmek isterim sayın 
milletvekilleri. Sayın Dışişleri Bakanımız 
diyor ki, «Yunanistan'da Türklere karşı 
olan uygulamalar, kısıtlamalar yalnız 
Türkler için olan bir hadise değil, orada 
bulunan diğer azınlıklara karşı da aynı 
şekilde uygulanan bir hadisedir. Dolayı
sıyla burada mütekabiliyete ters düşen bir 
durum mevzubahis değildir. Plan ve Büt
çe Komisyonunun zabıtlarının 106 ncı 
sayfasında bu durum gayet açık ve seçik 
olarak görülebilir. 

Değerli arkadaşlarım, Yunanistan'da, 
Batı Trakya'da arazilerinin zorla ellerin
den alınması karşısında feryadı figan eden 
Türk azınlık, orada inanılmaz baskı al
tında tutulurken, bunun, mütekabiliyet 
esasına göre değil de, «orada herkese kar
şı uygulanan bir durumdur. Dolayısıyla 
bunu - hani neredeyse - hoşgörelim» gibi 
bir tabirle karşılamak, bence Türk Dışiş
leri Bakanlığının uygulayacağı ve takip 
edeceği bir siyaset olmamak lazım gelir. 

Değerli arkadaşlarım, burada Türkiye' 
nin verme durumunda bulunduğu taviz-
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ler karşısında Yunanistan'ın en ufak bir 
şekilde buna karşılık verme durumu mev
zubahis olmadığı gibi, Davos ruhunun 
şu anda hastalanmaya başladığının işa
retlerini görmekteyiz. Nedir bu işaret? 
Davos, hastalanmaya başlamıştır; Davos 
öksürmeye başlamıştır. Davos'un zaten 
başından beri tedavi edilmez bir hastalı
ğın, tedavi edilebilir bir unsur olarak or
taya konmasının yanlışlığı ortada yat
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, nedir bu hasta
lık emareleri? 4 üncü malî protokolün yü
rürlüğe girmesi hususunda Yunanistan: 
inatçı bir gayret göstermektedir. AET 
protokolü itibariyle bu meselenin gerçek -
leştirilmemesini sağlamaya çalışmak ve 
bunun için, AET içinde olanca gayreti 
göstermek, acaba bizim hüsnüniyetimi
zin karşısında Davos ruhunun Yunanis
tan tarafından askıya alınması değil de 
nedir değerli arkadaşlarım? Aynı zaman
da 25 Nisan tarihinde toplanacak ortak
lık konseyinde, Türkiye ile ilgili birtakım 
konuların dile getirilmesi mevzubahisken, 
bu konseyin toplanmaması durumu iti
bariyle gayret gösteren, yine Yunanistan' 
dır. Öyleyse değerli arkadaşlanm, bizim 
kendimizi fevkalade saf ve kendimizi Yu
nanistan'ın birtakım amaçlarına oyuncak 
olarak ortaya koymamız, Türk dışişleri 
politikası bakımından hiç tasvip edilme
yen ve gerçekçi olmayan bir politikadır. 
Bunu, huzurunuzda apaçık dile getirmek 
istiyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Kıymetli arkadaşlarım, bu meseleler 
Türkiye bakımından, Türk meselelerinin, 
Türk halkının ve Türk düşünce tarzının 
yürürlüğe girmesi meselesiyle uygulanacak 
bir durum değil de, bunun bir sansasyon 
olarak değerlendirmesini biz, hep bu 
memlekette, Hükümet olarak ve kısmen 
de Dışişleri Bakanlığı olarak buna yar-
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dımcı olmuşuz. Nedir bu durum; hiç or
tada fol yok, yumurta yok, iki Başbakan 
gitmişler Davos'ta konuşmuşlar el sıkış
mışlar; ortada somut, ele alınmış bir ko
nu yok; daha doğrusu neticelendirilmiş 
bir konu yok; ele alınmış da neticelendi
rilmemiş... Eğer, neticelendirilmiş bir ko
nu varsa, Sayın Dışişleri Bakanının, bura
da açıklamasını ve benim de öğrenmemi 
sağlaması bakımından kendisinden rica
da bulunuyorum. Neticelendirilmiş ne 
konu vardır, Yunanistan'la Türkiye ara
sında? Hiç böyle bir konu da yok; el sı
kışmış, merhaba demişler iyiniyet göste
risi yapmışlar; bir de bakıyoruz ki, Da-
vos'un düzenleyicisi bulunan İsviçre'li bir 
profesör - ki, o, aynı zamanda Türkiye' 
de büyük bir firmanın da ya danışmanı, 
ya da İsviçre'de temsilcisi, bir şeyleri -
kanalıyla, bakıyoruz ki, Sayın Başbakanı
mız, Nobel adayı olarak gösteriliyor; hem 
de Nobel'e adaylık konulma süresinin iki 
ay kadar geçmiş olmasına rağmen. 

KADÎR DEMİR (Konya) — Acıttı 
mı?.. Acıttı mı? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Acıtırsa, seni acıtır; hem de iyi acıtır ve 
altından da kalkamazsın acıttığı zaman. 
(DYP sıralarından «'Bravo» sesleri, al
kışlar) 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Güzel 
güze i konuşurken, sabunlamaya başladın. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Gerçekleri, dile getirdiğimiz zaman, bu 
şeklide tahammülsüz dknanın ve de si
nirli olmanın hiçbir âlemi yok. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Bu, ha
zırlıksız 'konuşmadır. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Ben, sizin en büyüğünüzde, Başbakanınız
la, istediğiniz platformda, hem de hazır
lıksız konuşmaya hazırım, her zaman 
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için. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Siz, kendinizi dev aynasında görüyor
sunuz; ama, yakında ne kadar perişan 
olacağınızın alametlerini göreceksiniz. 
Derleme bir partiden ancak bu kadar 
milletvekili olur. (DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, bir 
dakika efendim... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın 
Başkan, «derleme» sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, karşıdan, 
hatibe, konuşmacıya söz atarsanız, o da, 
kürsüdeki kürsü özgürlüğünün vermiş 
olduğu imkânları size karşı kullanır. Lüt
fen, hatibi dinleyelim, dinledikten sonra 
da takdir hakkımızı kullanalım efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Buyurun devam edin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

îşte böylece, Sayın Başbakanın, No
bel'e adaylığı mevzubahis oluyor ve Tür
kiye'deki bir firmanın temsilcisi olan Da-
vos'un düzenleyicisi İsviçreli bir profe
sör, iki ay geçmiş olmasına rağmen, Sa
yın Turgut Özal'ın Nobel'e adaylık me
selesini ortaya getiriyor. Çünkü, Türki
ye'de sansasyon lazım. Türkiye'nin için
de bulunduğu ekonomik poMfca tepetak
la gidiyor, onun için bir sansasyon la
zım; tıpkı Papandreuynun, Yunanistan' 
da, Türkiye'yi dış politika olarak kendi
sine yem yapmak istediği gibi; biz de, 
burada sansasyon yaratmak suretiyle 
Türk ekonomik: politikasının ne kadar 
bozuk düzen içerisinde olduğunun perde
lenmesi gayreti içerisinde bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, işte böylece san
sasyon politikasıyla Dışişleri Bakandığı-
mız ve hükümetimiz idare edilmektedir. 
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Kıymetli arkadaşlarım, bir Bulgaristan 
konusu vardır ki, eVlere şenlik, memleke
timizin nasıl bir pozisyon ve konum içe
risinde olduğunu, bu Bulgaristan'la olan 
karşılıklı münasebetlerimiz, en açık ve 
en belirgin surette ortaya koymaktadır. 
Yunanistan'da olmasa bile, orada bu de
rece bir mezalim yok; ama Bulgaristan' 
da herkesi ayağa kaldırması lazım gelen 
bir mezalim yürütülmektedir. Bu yürütü
len mezalim, oradaki Türk azınlığa kar
şıdır ve Bulgaristan, bunu çekinmeden 
ve de sonunun nereye varacağını düşün
meden yapmaktadır ve bunu göze alabil
mektedir. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komis
yonunda yaptığı konuşmada, Bulgaristan' 
la münasebetlerimizin, 1984 yılına kadar 
iyi olduğunu ve «O zamandan itibaren 
kulağımıza gelen lafların değerlendiril
mesini sağlamak istedik» diyor ve devam 
ediyor «lakin, hakikaten enformasyon 
noksanlığından dolayı durumu iyice de
ğerlendirip tahkik etmek gibi bir zama
na ihtiyacımız olduğu için, o zamanlar
da tavrımızı ortaya koyamadık ve bunun 
olabileceğine uzun müddet inanamadık.» 

Değerli arkadaşlarım, Bulgaristan'da 
bir enformasyon noksanlığı olabilir, çün
kü, Demirperde gerisi bir ülkedir, bizim 
oradaki Dışişleri Bakanlığı mensubu me
murlarımızın, görevlilerimizin faaliyet 
sahası fevkalade daraltılmış olduğu için, 
Dışişleri Bakanlığı kanalıyla veya Dışiş
leri Bakanlığının oradaki çalışanları ma
rifetiyle bunu değerlendirmek belki zor 
olabilir; ama Bulgaristan'da yapılan me
zalim, göklere duman halinde direk direk 
çıkmaya başlamış ve biz, bunların çözü
münü, yapılması lazım gelen usulleri or
taya koymamız gerekirken, hâlâ enfor
masyon noksanlığından hareket etmek 
suretiyle kesin tavrımızın ortaya konul-
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masmda gecikmeler bahis konusu olmak
tadır 

Değerli arkadaşlarım, orada in sanlar 
öldürülmektedir. Neden? Soyadları ve 
isimleri Türk olan bu insanların, Bulgar 
isim ve soyadları takılması mevzubahis 
olduğunda «Hayır» diye direnen kimseler 
öldürülmektedir. Türkiye'ye kaçanlar var, 
yabancı gazeteler bunları yazıyor. Bütün 
bunlar ortada tiken, hâlâ enformasyon 
noksanlığından bahsetmenin, bir çare ol
duğu kanaatinde değilim. 

Değerli arkadaşlarını, şimdilik bir iki 
noktaya değindikten sonra, Bulgaristan'la 
ilgili esas konuma biraz sonra değinmek 
istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Bulgaris
tan'da bu hadiseler yürümektedir, devam 
etmektedir ve bugün hâlâ ne olduğunu 
bilmemekteyiz. Yine enformasyon nok
sanlığının devam ettiğine kaniim. Sayın 
Dışişleri Bakanımızın, burada yapacakla
rı (konuşmalarda bunu bu şekilde ifade 
edeceğini de zannediyorum. 

Değerli arkadaşilarım, işin sonundan 
başlayıp başıma doğru gitmek İstiyorum. 
En son olarak, Belgrad'da Bulgar Dışişle
ri Bakanı ile Sayın Dışişleri Bakanımızın 
bir protokol imza ettiğine şahit oluyoruz. 
Bu .gayretlerin, bu müzakerelerin -elbet-
teki- yapılması memnuniyet vericidir. Dış
işleri Bakanlığımızın da, oradaki Türkle
re yapılan mezalim karşısında duyarsız, 
yani kasıtlı olarak duyarsız kaldığını ifa
de etmek fevkalade insafsızlık olur, bu
nu kastetmiyorum; ama ben, yapılanımı 
ve de yapılması lazım gelenin azlığını ve 
de gerekeni yapmadığımızı huzurlarınız
da arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, işte orada, azın
lık hükümleri itibariyle Helsinki Nihaî 
Anlaşmasının aynen kabul edildiğini ve 
dolayısıyla meselemin bir protokol itiba
riyle neticeye bağlandığını görüyoruz. La-
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kin, Bulgaristan'ın da burada, tıpkı Yu
nan Başbakanımın kullanmak istediği bir
takım pozisyonlar içerisinde olduğunu gö
rüyoruz. Nedir o pozisyon? Hep kendisi
nin tarafına çekilmesi gerektiğinden, bu 
protokolü Bulgaristan kendi menfaati iti
bariyle değerlendirmje durumunda bulu
nuyor ve bulunacaktır, emaresi ıvar. Ne
dir o emare? Protokolün akabinde hemen 
Bulgar Dışişleri Bakanı beyanatta 'bulu
nuyor ve «Artık bu mesele hiç kimseyi 
ilgilendirmez, Türkiye ııle Bulgaristan ara
sında olan 'bir konudur. Dolayısıyla, artık 
dış mahafllde Bulgaristan ile Türkiye'min 
haricinde bulunan devletlerde bu mesele
nin 'bahse konu olmaması gerekmekte
dir» diyor. 

Bununla ifade etmek istediği mana 
şu : Hadiseyi uyutmak... Konu nasıl ol
sa bir protokole bağlandı, biz bunu mü
zakere usulü itibariyle devam ettireceğiz; 
öyleyse dış dünya bununla ilgilenmekten 
vazgeçmek suretiyle biz melanetimizi sür
dürelim ifadesidir, bunun altında yatan 
mana. 

Değerli arkadaşlarım, protokolün aka
binde yine Bulgar Başbakanı yine dış ba
sından öğrendiğiımı'z haberi bir beyanat 
olarak vermekte ve «Artık, Bulgaristan'da 
bir Türk azınlığı yoktur» demektedir. Su
mu kesinlikle 'ifade etmek isterim ki, za
ten işin başından beri Bulgaristan bunu 
böyle söylüyor ve Bulgaristan'da bir Türk 
azınlığının olmadığını ifade ediyor. De
mek ki, Belgrad Protokolü bir manada 
askıda kalmış oluyor. Bliz bir protokol 
imza ediyoruz. Nedir hu protokol?.. Bul
garistan'da bulunan Türk azınlığının hak
larının korunması, muhafaza altına alın
ması... Biz bunu yaparken adam, «Bul
garistan'da !bir Türk azınlığı yoktur» di
ye beyanat veriyor. Azınlık olmadığını 
ifade eden bir Bulgar Başbakanı, azınlık 

haklarının olduğunu ileri süren Türkiye' 
niın, manasız bir girişim: içerisinde bulun
duğunu burada bir nevi ifade etmek isti
yor. Belgrad 'Protokolünün manası, ora
daki Türk azınlık haklarının korunmasını 
sağlamaktır. Bunu yapıyoruz, protokole 
bağlıyoruz, arkasından Bulgar Başbakanı 
«Bulgaristan'da Türk azınlığı yoktur» di
ye 'beyanat veriyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu safsatalara 
ve gerek Yunanistan'ın ve gerekse Bul
garistan'ın dışarıdaki bu dalaverelerime 
Türk Dişlikleri Bakanlığının tanımasını ya 
da iyi niyet göstermek suretiyle onların 
faaliyet 'Sahalarını genişletmelerine fırsat 
vermesini fevkalade üzüntü ile karşıla
maktayım. 

Değerli arkadaşlar im, Sayın Bakan 
«Kesin tavrımızı ortaya koyduk» diye bu
yuruyor ve bunu defaatle tekrar ediyor. 
Kesin tavrımız ne olabilir, nedir? Bunu 
komisyonda arkadaşlarımız sordukları za
man, Sayın Bakanın verdiği cevap aynen 
söyledi;r : «Ne yapalım, bizim ortaya koy
ma durumunda bulunduğumuz iki şık 
vardır. Birisi •gerginlik politikası, diğeri 
ise müzakere. Gerginlik politikasını sür
dürmek gayet kolay, bunu yapabiliriz. 
Hem- de biz iç politika itibariyle puan 
da kazanırız. Allah'ın günü kalkar ben 
beyanat veririm, Sayın Başbakan kalkar 
Allah'ın günü beyanat verir ve neticede 
bu gerginlik politikasını sürdürürüz. Bu 
konuşmâlarıımızdan dolayı da iç politika
da puan kazanırız; ama biz bunun ger
çekçi olmadığına kaniiz. Öyleyse, gerçek
çi olmayan bu politikayı bırakmak sure
tiyle, gerçekçi olan müzakere yolunu, ter
cih etmemiz lazım gelir.» 

Değerli arkadaşlarım, bu normal şart
lar altında, normal dışişleri politikası mev
zubahis olduğu zaman yadırganacak bir 
usul değil, doğrusu bu; ama gelin görün 
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ki, karşımızda bizi yemeye, yani orada bu
lunan Türk azınlığını yemeye ve asimile 
etmeye karar vermiş 'bir devlet var. Bu
nun karşısında müzakere usulünü dene
diğimiz takdirde, nasıl bir netice doğ
duğunu da Bulgar Dışişleri Bakanının be
yanatlarıyla öğreniyoruz. Tekrar edeyim 
üstüne basa basa; ne diyordu Bulgar Dış
işleri Bakanı? «Bulgaristan'da Türk azın
lığı yok. Bulgaristan'la Türkiye arasın
da bunlardan dolayı bir mesele varsa, o 
ikimizi 'ilgilendirir, başka kimseyi (ilgilen
dirmez.» 

Değerli 'arkadaşlarım, bunun adına 
«Uyutma politikası» derler. Bulgaristan' 
in da ıtıpkı Yunanistan gibi Türk Dışişleri 
politikasını uyuttuğunun anlayışı içerisin
de olmamız lazım gelir. 

•Kıymetli arkadaşlarım, evet, denecek 
ki, «Peki, ne yapacağız?» Ne yapmamız 
lazım geldiğini Türkiye zaman zaman, 
birtakım ınu'muneler itibariyle göstermiş
tir. Dozajını, dozunu gayet iyi; ayarlamak 
ve ciddiyetimizi ifade etmek suretiyle bun
lar zaman zaman oldu; Kıbrıs konusun
da, çeşitli hükümetler bunu yaptı. Geçmiş
te, çeşitli - hükümetler Kıbrıs politikası 
itibariyle bunu yürüttüler. Eğer, o politi
kalar Kıbrıs üzerinde yürütülmemiş ol
saydı, bugün Kıbrıs -hiç şüpheniz olma
sın- tam manasıyla bir Yunan adası ol
maktan öte gidemeyecekti. Bugün ise Bul-
gariistan'la ve Yunanistan'la olan müna
sebetlerimiz elbette ki, müzakere usulüy
le devam ettirilsin; müzakere olmadan 
hiçbir şey olmaz; aıma gerçek tavrımızın 
zaman zaman müdahale eder durumda 
olarak ihzarı gerekmektedir. 

Müdahalenin çeşitleri vardır; ille kal
kıp Türk Ordularını seferber edip Bulga
ristan'ın içerisine girmek gibi bir düşün
cemiz şu anda yok; 'bunu söylemek iste
miyorum; ama burada, tam manasıyla 
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müzakeresini derinleştirerek, şunları şun
ları yapmak lazım gelir diyebilecek zama
nımızın olduğunu da zannetmiyorum; fa
kat bunlar düşünülür, ortaya konulur ve 
Bulgaristan'a karşı birtakım müeyyideler 
uygulanabilir. Nitekim, bir Amerika Bir
leşik Devletleri kalkıyor, Türkiye'ye, ar
zularından dolayı, zamanında bazı mü
eyyideler uygulayabiliyor. Hatta, birtakım 
ülkeler; gerek Bulgaristan olsun, gerek 
Yunanistan olsun, bize birtakım müeyyi
deler uygulayabiliyor; yani, bazen Bulga
ristan topraklarından Türk TIR'larını ge
çirttirmeme gibi bir havanın içerisine gi
rebiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, müeyyidenin çe
şitleri vardır, sınırları yoktur. Bunu ayar
lamak, bunu değerlendirmek; ama ciddi
yetimizi ifade etmek suretiyle bunu orta
ya koymak kiyasetti bir dış politikanın 
gereğidir. 

Değerli arkadaşlarım, biz bunları dü
şünürken, Bulgaristan'daki bu Türk azın
lığı konusunu yine Türkiye'de bir sansas
yon konusu yapma durumuna geliyoruz. 
Sanki Bulgaristan'da 2 milyona yakın 
Türk'ün ıstırap içerisinde kıvrandığı or
tada yokmuş 'gibi, bir «Aysel» 'hadisesiyle 
yeri yerinden oynatıyoruz. Hoş geldi, safa 
geldi. Memleketimizde... 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Şu Ay
sel'i de bir bırakın. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Yaa, siz ele alacaksınız, biz bırakacağız. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Çocuk
cağız gelldi buraya, canını kurtardı. Onu 
kullanıyorsunuz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Yani, siz bunu değerlendireceksiniz, Tür
kiye'de kendiniz bakımından seçim mal
zemesi yapacaksınız; ondan sonra, biz 
bunun üzerine bastığımız zaman, «şunu 
bir bırakın» diyeceksiniz... Yakanızı bı
rakmayacağız, hiç merak etmeyin. 
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NEVZAT AKSU (Çorum) — Bir za
vallı vatana sığınıyor, siz onu kullanı
yorsunuz. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Ay
sel'i bırak da, şu müeyyideleri bir açık
lar mısın? 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu de
vam edin efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Müeyyideleri binmiyorsunuz da, Sayın 
Genel Başkanımız Süleyman Demirel'in 
ifade ettiği gibi, niye hükümet oluyorsu
nuz? Ha, niye hükümmet oluyorsunuz? 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Boş 
konuşma. Serin fikrini öğrenelim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Nerede hükümet olmanız sizin? Yani, 
size yoilu yöntemi' biz göstereceğiz, on
dan sonra hükümet olacaksınız... 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Fik
rini açıkla da tartışalım. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Zaten, yolu yöntemi bilmediğiniz için, 
hep bize muhtaç durumda olduğunuz 
için memleketi bu hale getirdiniz. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Ge
nel Başkanın da boş konuşuyor. Fikrin 
varsa açıklarsın. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, hep dış politika
mızı iç politikada sansasyon konusu yap
tık. Kendi kaçan Naim Süleymanoğlu' 
nun hadisesi yine ortalıklarda allak bul
lak oldu, televizyonlarda neler yapılma
dı. Yani, televizyon günler ve günlerce 
bununla meşgul oldu; ondan sonra da 
burada muhalefetin sesini duyurmak için 
«Meclfe Saati» diye bir şey icat ettiniz, 
millet yatarken 5 dakika bir şey veriyor
sunuz; ama siz, sansasyon konusu mev
zubahis oldu mu, günlerce ve günlerce 

— 474 

18 . 4 . 1988 0 : 1 

televizyonu kendinize alet ediyorsunuz. 
Bunları söylemeyelim mi? 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Müeyyidelere gel, müeyyidelere. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, müeyyidenin ma
nası şu : Gerekirse icabına bakmak. Bul
garistan'la sorunlarımızı her türlü siyasî 
münasebetleri göze alarak değerlendir
mek lazım gelir. 

ALI PINARBAŞI (Konya) — Siz 
yapmış mıydınız? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Korkaklığın hiçbir manası yok. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sa
vaş açalım mı, savaş? 

Müeyyideleri de dinleyelim, 
NEVZAT AKSU (Çorum) — Senin 

Başjkanın bir gün eğildiğinde balkondan 
düşecek. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarını... 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — An
lat müeyyideleri. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Anlatacağım, anlatacağım. Dinleyin ki, 
kendi kendinizin kafasını yıkamanıza ma
ni olun. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Müeyyideleri sırala. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Bir de füze meselesi var, 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Müeyyideleri anlat da sonra füzelere 
gel. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, füze konusunda, 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi konuşulurken... 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Boş... Boş sepet. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Sizin sepetiniz boş. 
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AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Pamuk dolu, pamuk. 

Müeyyidelere gel. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 

Siz, pamuk hususunda Anavatan Parti
si iktidarı olarak çok hünerlisiniz; pamu
ğu 670 liraya sattırırsınız, prim ödersiniz, 
1 200 liraya aynı pamuğu geri getirtir
siniz, ondan sonra bir kere daha para 
ödersiniz. Pamuk hususunda siz ihtisas 
sahibisiniz. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Müeyyidelere gel, müeyyidelere... Hep la
fı etrafında dolaştırıyorsun. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Siz, Türkiye'nin pamuğunu dışarıya ih
raç ederken memleketin ne kadar pamu
ğa ihtiyacı olduğunu bilmiyor muydunuz? 
Ondan sonra, fazla pamuk ihraç etmişiz 
diye dışarıdan pamuk getirtiyorsunuz? 
Sizlin bildiğiniz hiçbir şey yok canım. Hiç
bir şey yok. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
Sen biliyorsun ya (!) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Ne olursa olsun, o kütlü pamukla lifli 
pamuk TürkiiyeMe işienemez mi? 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Müeyyideleri bırakıyor, pamuğu anlatı
yor. Müeyyidelere gel, müeyyidelere. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Tarım Bakanı, Nevşehir'e gitti de 
- Patates bölgesinde - «Patatesiniz yetiş
miyorsa mısır ekin» dedi. Köylü de «Biz 
mısır ekileceğini bilsek, ekeriz», dedi Siz 
böyle Tarım Bakanısınız. (DYP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Sayın 
Başkan, Tarım Bakanlığının bütçesini mi 
görüşüyoruz? 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Hari
ciye bütçesini görüşüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, 1 da
kika efendim... Dikkat ederseniz, 5 da
kika,.. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Bu 
kadar ciddiyetsizlik olmaz. 

BAŞKAN — Müsade edin efendim. 
5 dakika, sizlerin oradan konuşması

nı, hatibe yapmış olduğunuz müdahalele
ri; hatibin de buradan size vermiş oldu
ğu cevapları dinliyorum ve lütfediniz, 
evvela burada kürsüdeki arkadaşımızın 
konuşmalarına bundan sonra da hükü
metin ve Anavatan Partisi Grubunun ya
nıt vermek hakkının, cevap vermek hak
kının mahfuz olduğunu bilesiniz. Şimdi, 
bu böyle iken, eğer başka türlü bir sa
taşma varsa, sataşmadan dolayı söz al-
ma'k da mümkün; ama her kelimesinin 
tartışmasını siz karşılıklı, Başkanlık Diva
nı yokmuş gibi yaparsanız, bu görüşme
leri sürdürmemiz mümkün değildir. 

Sayın Kıratlıoğlu, lütfen, siz de kar
şılıklı muhavereye, kürsüde bulunan bir 
hatip olarak meydan vermeyiniz; istir
ham ediyorum efendim, 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Ha
tip bahane arıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen susunuz efen
dim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, Irak'la tran ara
sında bir füze meselesi mevzubahis ol
du, Sayın Başbakan dedi ki, «Bunu ben 
durdurdum, İran'la, Irak'la konuştum; 
mutabakata vardık ve füzelerin karşılıklı 
atıfcnaları duracak» onun üzerine, gaze
telerde manşetler çekildi. 

Değerli arkadaşlarım, bunun arkasın
dan Irak Dışişleri Bakanı Tahir Aziz'in 
Londra'da bir beyanatı çıktı, «Füze atı
şını Sayın Turgut Özal'ın herhangi bir 
müdahalesiyle durdurmadık» dediler, 
yani. «Sayın Turgut Özal'ın talebine uy-
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gun olarak böyle bir durdurmayı biz ger
çekleştirmedik» diye Irak Dışişleri Ba
kanı Sayın Tahir Aziz, böyle cevap ve
riyor; ama siz, bununla bitmiyorsunuz 
kî, hep böyle... 

Bir de Waıll Street Journal'ın Seib adlı 
bir muhabiri var. Bu muhabir İran'da ca
susluk suçundan yakalandı. O sırada da 
bizim Sayın Başbakanımız Amerika'da 
idi. Kendisine de müracaat edilmiş. Sa
yın Başbakan da, «Derhal müracaat ede
ceğim ve bu gazetecinin tahliyesini sağ
layacağım» dedi ve gazeteci de nitekim 
tahl/ye oldu. Arkasından Sayın Başba
kan kral dairesinde beyanat veriyor ve 
«Kendisiyle de görüşeceğim» diyor. Ga
zeteciler soruyorlar, «Amerika Birleşik 
Devletleri size teşekkür etti mi?» diyor
lar, «Etmediler; ama ben teşekkürün öte
sinde bir şeyler bekliyorum» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, «Başbakan yar
dımcısı arkadaşımdır, onun kanalıyla bu 
işi halledin diye Tahran'daiki Büyükelçi
mize talimat verdim ve meseleyi böylece 
hallettim» diyen Başbakanın arkasından,. 
İstanbul'dan gazeteciler, durur mu bizim 
gazeteciler, meselenin iiciğini ciciğini çı
karır , hallaç pamuğu gibi atar adamı... 
Evet sizi attıkan gibi. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Ba
kın Sayın Başkan, görüyorsunuz, kendisi 
sataşıyor. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değarli arkadaşlarım, gazeteciler istan
bul'dan soruyorlar ve Tahran Büyükelçi
si de, «Ben Başbakan Yardımcısına git
tiğim zaman, gazetecinin tahliye edildiği
ni söylediler» diyor. İşte siz hep mesele
leri böyle sansasyon konusu yaparsınız 
ve de burada elimde, bunu en açık şe
kilde dile getiren bir başmuharririn ya
zısı var. 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Gazete kupüründen başka bir bil
giniz var mı? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Bunu da şimdiye kadar yalanlamadığını
za göre, sizin, gazete kupürüyle ilgili 
bilginizin de olmadığı meydana çıkıyor. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Gaztete kupüründen başka bir bil
giniz yok ki. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Son günde bir de Thatcher olayı çıktı. 
Bu Thatcher, Sayın İngiliz Başbakanı, 
evet, memleketimize hoş geldi, sefa gel
di, kendisine tabiî Türk misafirperverli
ğini göstermek mecburiyetindeyiz; ama 
Sayın Özail'a aman efendim ne iltifatlar, 
Sayın Özal'a hayranlıkları, Sayın Özal' 
in politikasını aynen ingiltere'de uygu
ladığı, Sayın Özal'ın ekonomik progra
mını takip ediyorum demesi ve bizim Sa
yın Başbakanımızın da tabiî dört köşe, 
gayet güzel, mütöbessim ortada olması, 
ama mesele ne idi? Mesele.... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Seni niye 
rencide etti bu? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Beni ilgilendiriyor; çünkü, seni memleke
tin meselesi iigilendirm'eyip cebiniz ilgi
lendirdiği için beni memleketin meselesi 
ilgilendiriyor. (DYP sıralarından alkışlar). 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Seni niye 
bu Kadar rencide etti? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Hilmi Bey, sana bu hiç yakışmıyor bili
yor musun?.. Seninle bir hukukumuz 
var, sonra seni yerinden kalkmaz ede
rim. Otur yerine! (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Hiçbir 
halt edemezsin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, Thatcher ondan 
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sonra, kalkıyor, muhalefet liderlerinden 
Sayın tnönü ile görüşme yapıyor. Sayın 
inönü Thatcher'le konuşuyor ve tabiî 
memleketin birtakım meselelerini anla
tıyor. Bu görüşmeden sonra Sayın Baş
bakan diyor ki, İnönü bizi jurnal etti... 

RİZA YILMAZ (Ankara) — O, utan
maz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Sayın İnönü'nün söylediğini sağır sultan 
bile biliyor, tnönü niye jurnal etsin?.. 
inönü'nün söylediğini herkes biliyor. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Palya
çoluk yapıyor. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Ondan sonra da kalkıyor, «Thatcher Sa
yın İnönü'ye inanmadım dedi» diyor. 
Sayın inönü'nün de burada beyanatı var, 
yine bir gazete... 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Yine mi gazetelerden bahsediyorsun? 
Sepet meselesi... 

SALtH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
taşıyorlar Sayın Başkan, susturun onları. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Gazeteci, «İşin aslını araştırdım, tnönü 
güldü ve cevap verdi : Hiç inanmadım 
diyebilir mi?» diyor, yani İngiliz Başba
kanının ağzından Sayın inönü'ye karşı 
cevap vermek için gerçeği saptırarak ko
nuşma durumunda bulunuyor. Bu bir 
Türk Başbakanı için herhalde pek müna
sip olan bir durum değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Başbakan Thatc-
her'in tek niyeti vardır, Türkiye'deki bir
takım ihaleleri kazanmak. Buraya ticarî 
maksatla gelmiş. Onun için, bizim hükü
metimizi pohpohlamak ve bundan dolayı 
da kendisine pay çıkartmak istiyor. Hak
kıdır, kendisi bakımından olabilir; ama 
bunun tuzağına düşerek, memlekette bir 
ekonomik şahester yarattık propagandası-
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nı yapmak... İşte uygun olan durum bu 
değil. 

Değerli arkadaşlarım, «Özal'ın eko
nomisini tatbik ettim, Özal'ın uygulama
sını yaptım diyen, Özal'a hayranım» di
yen Thatcher'ın memleketi İngiltere'ye 
bakalım : İngiltere'de 1979 seçimlerin
de... 

KADİR DEMİR (Konya) — Sen ön
ce Nevşehir'e bak. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Thatcher yüzde 46 civarında rey alıyor, 
o zaman orada enflasyon yüzde 10,3, 
dört yıl sonra enflasyon yüzde 3,3'e dü
şüyor. Haziran 1983 seçimlerinde tekrar 
yüzde 44 rey alıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir de bizim 
durumumuza, Sayın Başbakanımızın du
rumuna bakalım : Sayın Başbakanımız ne 
vapıyor?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Şimdi, kaç enflasyon
ları? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Onu da söyleyeceğim. Şimdi, 1983 seçim
lerinde yüzde 44 oy alıyor, enflasyon 
yüzde 25 - 30 civarındadır; 1987 yılında 
yüzde 36'lara düşüyor, enflasyon ise, 
Devlet istatistik Enstitüsünün resmî ra
kamlarına göre yüzde 65, gerçekte ise 
yüzde yüzün üzerindedir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Bizim enflasyonu de
medim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, Majestelerinin Başbakanı Sayın 
Bayan Thatcher'dan sorarlar, «Majeste
lerinin Başbakanı, siz Özal'a hayransınız, 
siz Özal'ın propagandasını yapmak için..» 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, burası 
Avam Kamarası değil. 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
«... Özal'm ekonomisini tatbik ettiğinizi 
söylüyorsunuz; Özal'ın Türkiye'de eko
nomisi bu, acaba siz bunu İngiltere'de 
yapsaydınız, İngiltere hudutları içerisin
de sizin yaşamanız mümkün müydü, yok
sa Amerika'ya kaçar mıydınız?» diye so
rarlar adama. (DYP sıralarından alkış
lar) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, İngiliz bütçesini mi 
görüşüyoruz? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, bugün burada bir 
Vuralhan olayı vardır. Bu Vuralhan ola
yı üzerinde ben, şöyledir, böyledir veya 
gazetelerden okuduğumdan veya burada 
dinlediğimden öte herhangi bir şey ilave 
etmek durumunda değilim; ancak... 

KADİR DEMİR (Konya) — Temcit 
pilavı yaptınız. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Bu Vuralhan olayında; Sayın Cumhur
başkanı, Sayın Başbakana bir dosya tev
di etti. Sayın Başbakan bu dosyayı aldık
tan sonra, «Bunu Dışişleri kanalıyla tah
kikatının yürütüleceğine kani olduğunu» 
yaptırdığı araştırma neticesinde söyledi 
ve Sayın Dışişleri Bakanına, Plan ve Büt
çe Komisyonunda, arkadaşımız, «Durum 
ne oldu» diye sordukları zaman; Sayın 
Balkan, «3 kişilik bir heyet teşkil ettir
dim ve bu heyet durumu tahkik ediyor, 
netice neyse gereği yapılacaktır» ifade
sinde bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar 
bu tahkikatın ne durumda olduğunu bil
miyoruz. Ayrıca, bu meselenin, kendi 
arkadaşları marifetiyle tahkik edilerek 
değerlendirilen bir konu olması bakımın
dan, Sayın Vuralhan suçsuz olsa da, 
daima şaibe altında kalacaktır. Onun için 
burada Meclis araştırması yapılması su

retiyle meselenin neticelendirilmesini red
dettiniz ve hadise hâlâ oyalanmak sure
tiyle devam ettirilmektedir ve biz bunun 
sonunu ibretle beklemekteyiz ve takip et
mekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, en son olarak 
AET konusuna dokunmak istiyorum. Za
manım azaldı, eğer zamanım müsait ol
saydı, sizlere konular üzerinde daha et
raflı gerekli malumatları sunacaktım. 

Değerli arkadaşlarım, AET konusu... 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-

OĞLU (Sivas) — «E» harfi kaldırıldı, 
«AT» oldu efendim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim 
efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
O sizin kafanıza göre öylle... 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
öyle diyelim, «AT» diyelim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Şüvas) — Düşen bilir... 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, siz 
devam ediniz, cevap vermeyiniz efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
AET demeyelim de AT diyelim. Zaten 
işin esası AT'dadır, AT'tan şaşmamak 
lazımdır; ama siz şaşıyorsunuz. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli aricadaşlarım, bu Avrupa Or
tak Pazar Topluluğunda... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Biraz dünyayı takip 
edin, çağın gerisinde kalmayın. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Çağın gerisinde sizler kalıyorsunuz; ama 
farkında değilsiniz. Düştüğünüz zaman 
farkına varacaksınız; ama çok geç ola
cak. 

Değerli arkadaşlarım, bu komisyon
da... 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Seviyeli konuş. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Kırat
lıoğlu... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Tam seviyene uygun konuşuyor
sun. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı!.. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 

Alpaslan Bey, ben senin seviyenden baş
larsam, sonra seni perişan ederim, sevi
yesiz sensin.k (DYP şuralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, bir 
dakika efendim... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Tam seviyene uygun konuşuyor
sun, hiçbir şey yapamazsın. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın 
Başkan, burada külhanbeylik yapıyor. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Ben senin seviyeni bilirim, ben se
nin milletvekilliğini bilirim, ben senin 
Enerji Bakanlığını bilirim, ben senin 
Nevşehir'ini de bilirim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Sen kimsin, seviye kim be. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Ben konuşursam, sen hiç konuşa
mazsın. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, Sa
yın Kıratlıoğlu... Bir dakika efendim... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Nevşehir'de bütün kabadayılığınıza rağ
men. afslan gibi milletvekili gelldim. 674 
milyon lira para dağıttınız orada... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Onlar, kuru gürültü. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, Sa
yın Kıratlıoğlu... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Ben Enerji Bakanıyken, sen daha kısa 
donla geziyordun. Sen kimdin ki be! 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Benim donum, senin ağzında ne 
geziyor? 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 

Ben senin babarila beraberdim; sen kim
sin? Sen, kısa donla gezen bir çocuktun... 
Benim Enerji Bakanlığımı ne bilirsin sen. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Benim ayağım senin ağzında, ne 
geziyor? 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... Lüt
fen efendim... Başkanlık Divanına ve 
Genel Kurula olan saygınızı göstermek 
istiyorsanız, bir dakika, rica ediyorum, 
susunuz. Başkanlık Divanı olarak bir şey 
söyleyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmanın ba
şından itibaren, tüm değerli arkadaşları
ma, konuşmacıya müdahale etmelelerı 
için uyarıda bulundum. 

Sayın Pehlivanlı, siz, Adalet Komis
yonu Başkanısınız... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Biliyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Baş
kanı olarak, sürekli öne geliyorsunuz, ar
kaya gidiyorsunuz, müdahale ediyorsu
nuz... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, kendisi tahrik edi
yor; farkında değilsiniz. 

BAŞKAN — Bir dakika... Bir dakika 
efendim... Nasıl müdahale ettiğinizi söyle
medim. Sayın Kıratlıoğlu da, cevap ve
receğim diye, işi başka mecraya sokuyor. 
Lütfen... Sayın Kıratlıoğlu'nun 5 dakika
sı var; kendisini dinleyelim ve konuşma, 
sağlıklı bir şekilde devam etsin. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, 5 dakika ilave etmek lazım; 
müdahale ettiler. 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Kasten seviyesiz konuşuyor. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 

— Değerli arkadaşlarını. Avrupa Ortak 
Pazar Topluluğuna girmek için Türki
ye, yıllardan beri mücadele vermekte 
ve... 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 

— Eskiden beri, bu mücadeleler devam 
etmektedir. Kelsin üye olmak için mü
racaatımız, en son, bundan bir sene ev
vel gerçekleştirildi; geçmişe dayanan 
faailiiyetlerin neticesinde değerli arkadaş-
larım, Sayın Dışişleri Balkanı, komis
yonda yaptığı konuşmada: «Türkiye, 
ekonomik ve siyasî yapısıyla, bu toplu
luğa girmeye layıktır, bu topluluğa en
tegre olmak için, modelimiz, o toplulu
ğun modeline uygundur. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bu
nu nasıl bakan yapmışlar, anlamıyorum. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkan, aşağıda birtakım laf
lar söylüyor, buna şimdi ben cevap ve
receğim, o zaman adımız, cevap verdi 
oluyor. 

BAŞKAN — Hayır eefdnim... Genel 
Kuruldaki sayın üyelerle, doğrudan doğ
ruya, karşılıklı muhavere yapmak yetki
si, Başkanlık Divanına aliıttir... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Sen, benim nasıl bakan olduğumu 
söylüyorsun; senin Hükümjetinde bulu
nan tüm bakanların hepsine bedel bir 
adamım ben, ne zannettin; (ANAP sıra
larından alkışlar) (!) Şunların hepsi, bi
zim memurumuzdu... Şuradalki oturan
ların hepsi, bizim memurumuzdu, 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın 
Başkan, bir ruh doktoru getirelim bura
ya, muayene etsin şunu. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, İçtü
zük hükümlerini, Parlamentoda bulun
muş eski bir arkadaşımız olarak, çok 
iyi bildiğinize kaniim. Diğer arkadaşla
rımız da, aynı hükümleri bilmektedir
ler. 

Tekrar ediyorum: Sayın üyelerle kar
şılıklı konuşmak ve1 sayın üyelere ge
rekli uyarıda bulunmak yietJk'isi, münha
sıran Başkanlık Divanına aittir. Eğer, 
size müdahale yapılıyorsa ve bu taşkın 
müdahaleler sürüp gidiyorsa, bunları da 
susturmak ve konuşma özgürlüğünü te
sis etmek de, yine Başkanlık Divanının 
görevidir. Bunun için, ısizden istirham 
'ediyorum, Genel Kurula ve bu Genel 
Kuruldan da Türik Ulusuna, Türlk Mil
letine hütap ediyorsunuz. Grup adına ko
nuşmanızı, lütfen devam ettiriniz efen
dim. 

Buyurun. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkan, Sayın Balkan, eko-

"nöimik durumumuzun, Ortak Pazara gir
me balkımından, fevkalade iyi olduğunu 
ifade ediyor. Aynı zamanda, aktif ola
rak dahi bu işe girmemiz lazım geldiği
ne dair, ekonomik durumumuzun gös
tergesini, şahit olarak ifade ediyor. Yani, 
«Ekonomik durulmumuz, bugün, Ortak 
Pazara girmek için fevkalade müsaittir» 
diyor. Sayın Bakanın «Eğer, biz bu
gün, Ortak Pazara giremiyorsak, Ortak 
'Pazarın iç sıkıntısından dolayıdır» di
yor, Neymiş Ortak Pazarın iç sıkıntısı? 
Mesela, bir Yunanistan varmış, Yunanis
tan'ın, tarım sektörü itibariyle, Ortak 
Pazara maliyeti 2 milyar dolanmış. Do
layısıyla, Ortak Pazarın iç sıkıntısı buy
muş ve bundan dolayı, bizim gecikme
miz oluyormuş. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Dışişleri 
Bakanının Plan ve Bütçe Komisyonun* 
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daki konuşmalarının 140 inci sayfala
rında bunları bulmak mümkün. Yine 
'Sayın Balkan orada, sayfa 123'te, «Aca
ba bunun için yazılı olmayan bir kuralı 
mı tatbik etmek: istiyorlar» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu konu
lara biraz dokunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, bir 
iıki dakikanızı ıben aldım diye onun da 
ilavesiyle 3 dakika daha konuşma süre
niz var. Bu itibarla süreniz dolmak üze
re, toparlayınız ve konuşmanızı 3 daki
kaya göre ayarlayın, bitiriniz efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, Sayın Balkan, 
ekonomik yönü itibariyle meselenin 
üzerinde çok geniş ibir şekilde durduğu 
için, ben de bu Ortak Pazar 'konusunu 
ekonomik bakımdan biraz değerlendir
mek istiyorum.; 

Değeri arkadaşlarım, bugün Türki
ye'mizde bir dış borç heyulası var; bu 
dış borç heyulasını halen de neticelen
dirmiş değiliz. 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) 
— Yarısı sizden; ama. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz 
efendim. Lütfen... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
—• Sayın Başbakan «38 milyar dolar» 
der. Sayın Yusuf Bozkurt özal Plan ve 
Bütçe Komisyonunda «Bu 41 milyar do
lardır» der ve aynı zamanda «Türkiye'' 
deki 'bulunan 'bankalarda mevduat olarak 
yatırılan 4 milyar dolar hariçtir» der. 
Sayın Yusuf Bozkurt Özal'ın Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki konuşmasını 
okursanız bunu orada görürsünüz. Yani, 
Sayın Yusuf Bozkurt Özal, bunun 45 
milyar dolar olduğunu kabul ediyor ve 
o 4 milyara da «Döviz yükümlülüğü» 
diyor. Yükümlülük, yükümsüzlük; onu 
döviz olarak ödeyeceksin. 45 milyar do

lar. Ayrıca, Sayın Adnan Kahveci be
yanat veriyor, «Hayır, 37 milyar dolar
dır» diyor. Hangisine inanacağımızı şa
şırdık. 

Şimdi o kadar çelişkili beyanlar var 
ki, dış borç anapara ve taksidi olarak 
ödeme durumunda bulunduğumuz 1988 
yılındaki mecmu dolar «7,2 milyon do
lar» olarak hep ifade edildi, Hükümet de 
bunu dbfaatle burada söyledi; ama ıgelin 
görün ki, dün akşam Saym Yusuf Boz
kurt özal televizyonda bunun «7,3 mil
yar dolar» olduğunu 'ifade etti. Yani, ne
yin, hangi rakamın doğru olduğunu bil
mek mümkün değildir., 

Buna rağmen, İbir gerçek var ki, ben 
Sayın Yusuf Bozkurt özal'ın verdiği ra
kamdan yunuyorum, 45 milyar dolar 
gerçek-dış 'borç var ve döviz yükümlülü
ğü 'itibariyle. Demirperde gerisi ülkeler 
ile Türkiye'nin münasebeti düşünüldüğü 
takdirde, bunun 50 milyar dolar civa
rında olduğu kesin. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu borç 
yükü itibariyle enflasyonun ne derece 
azgıınâaştrğını bilmek lazım gelir. 

Değerli arkadaşlarım, dış borç öde
mesi, enfil'asyonda ve de ekonomide çok 
büyük sıkıntılar ortaya getirir. Bir kere, 
dış borç ödemesi dolayısıyla yüksek büt
çe açığı meydana gelir. Dış borç, dış 
borcun fazlalığı yüksek bütçe açığı mey
dana getirir ve iç borçlanmadaki yük
sekliği sağlar. Kamu harcamalarında bü
yük açıklıklar meydana getirir. Üretimi 
yavaşlatır ve yüksek enflasyonu meyda
na getirir. İşte, 'bugün bizim karşı kar
şıya bulunduğumuz pozisyon budur ve 
bunun hepsini Türkiye'de yaşamaktayız. 

tç borç da, iç borç stoku da bugün, 
aldığımız resmî rakamlara göre, 12 tril
yon Türk lirasıdır. Bu şartlar altında, 
ekonomimizin, 1988 yılını bırakın, 1989 
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yılında da sağlıklı bir duruma girmesi 
çok zordur. 

Ben bunları söylerken, Ortak Pa
zara girilmemesi lazım gelir ya da Or
tak Pazar ile Türkiye şudur budur di
ye 'Söylemek 'işitemiyorum; ben Ortak 
Pazara girilmesini gönülden arzu eden 
Adalet Partisinin de mensubuyum. O ba
kımdan, Ortak Pazara mutlaka girilme
sini arzu ediyorum; ancak Türkiye'nin 
gerçeğini bilmek suretiyle, 'birtakım eko
nomik ve siyasî saptırmaların doğru 
olmadığını ifade ötmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dış borç bu şe
kilde bir heyula gibi milletin [tepesinde-' 
dir. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, lüt
fen toparlayınız efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım; ama bunu Tür
kiye'deki enflasyonun sebebi olarak gör-
meyerielk, geçmişteki birtakım tatbikat
lar itibariyle değerlendirmeler yapılırsa 
bu yanlıştır. Neymiş; DÇM imiş... (Prens 
hazretleri öyle konuşuyor.) 

ALt SAMÎ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Doğru, doğru... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— DÇM, 1 milyar 841 milyon dolar
dır... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — 
Az, az... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
—1987 yılında ödenen DÇM 422 milyon 
dolardır. Halbuki, 1987 yılında ödenen 
dış borç 5,4 milyar dolardır. 422 mil
yon doların 5,5 milyar dolar civarındaki 
payı enflasyona tesir edemez. 

İkincisi, bu 1988 yılında ödenecek 
7,3 milyar dolar - Sayın Yusuf Özal 
öyle diyor - bunun içerisindeki DÇM 
payı da 397 milyon dolar olacak; ama 
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gelin görünki Hükümet ve ilgililer bir 
gerçeği gözden ırak tutuyorlar. 1987 yı
lında Irak'a gönderilmiş olan 1 mil
yar 800 milyon dolar değerinde mal
lar var. Bu 1 milyar 800 milyon dola
rın karşılığı olan parayı biz Irak'tan ala
madık. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — İc
raya verelim... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Fakat, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası, Türkiye'de malı satan şahıs
lara parayı sonuna kadar ödedi. Bu mik
tar, 1987 yılında aşağı yukarı... 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, cüm
lenizi tamamlıyor musunuz efendim? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Efendum birkaç dakikanızı rica ede
ceğim... (ANAP sıralarından «Zamanı 
doldu Sayın Başkan» sesleri, gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, beş 
dakikayı aşan bir süreyi aradaki muha-
verat sebebiyle ben size tanıdım. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkan, ben saat 11.15'te ko
nuşmaya başladım, şimdi saat 12.20; 
fakat en az bunun 15 dakikası münaka
şayla geçti, çok rica ediyorum Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Şimdi, efendim, o mü-
nakaşailardan dolayı herhalde Başkanlık 
Divanı sorumlu değildir. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Peki, ben mi sorumluyum Sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — Lütfediniz efendim... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
—• Yani, iktidar partisinin,, konuşmacı
ları engellemek ve sürelerini kısıtlamak 
için başvurduğu taktiğe siz de alet mi 
olacaksınız Sayın Başkanım? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, lüt
fen toparlayınız efendim. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Dağıt
tı, dağıttı...: 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
Yok, iben hiç dağıtmadım, siz dağıttı
nız. Ben, bunları anlattıkça kafanızda 
birtakım şimşekler çakıyor tabiî... 
(ANAP sıralarından «Süresi doldu Sayın 
Başkan» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen. Toparlıyorlar; bir dakika.... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, 1 milyon do
lar, aşağı yukarı 1 milyar 400 milyon 
Türk lirası yapar. Şimdi, 1987 yılımda 
tedavülde bulunan 3 trilyon lira civa
rındaki paranın yarısından fazlasının 
karşılığı, Irak için ödenen Türk parası
dır. Dolayısıyla DÇM'nin falan bunla-
lara destdk gösterilmesi, sizi, bu ekono
mik gerçek, karşısında selamete çıkara
maz..^ 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
* Yeter... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, bugün Ortak 
Pazara girmek için bunları misal gös
tererek yola çıkmak fevkalade yanlış
tır. Bizim bugün Ortak Pazara girme! 
durumumuzun olduğu şu anda, gayri 
safi millî hâsıla durumumuz ve fert ba
şına düşen millî gelirimiz belidir. Fert 
başına düşen millî gelir, Türkiye'de 
1 150 dolar civarındadır; ama Yunanis
tan'da ise 3 550 dolardır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 1 
litre normal benzin 505 liradır, Yuna
nistan'da ise 593 liradır; ama Türkiye' 
de ortalama ücret 118 bin liradır, Yuna
nistan'da ise 530 bin liradır. 

Ayrıca, Fransa'da fert başına düşen 
millî gelir 9 540 dolar, İtalya'da 6 250 
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dolar, İngiltere'de 8 460 dolar, Alman
ya'da ise, 10 940 dolardır. Bu şartlar 
alıtında, bizim Ortak Pazara girme du
rumumuzun gecikmesini, birtakım şeyle
re bağlamak:, «Kendi iç meselelerimıizdir» 
diye geçiştirmek, gerçekçi bir yaklaşım 
olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, (kaldıki elbet
te Ortak Pazar bunu düşünecek. Yarın, 
Türkiye'yi ben yanıma aldığım zaman; 
3 550 dolar fert başına düşen geliri ol
masına rağmen, Yunanistan, bana ta
rımda en az 2 milyar dolar yük getiriyor
sa, fert başına 1 150 dolar gelir1! olan 
bir Türkiye acaba benim başıma ne ge
tirir düşüncesiyle elbetteki 'bunu değer
lendirecektir. 

Kıymetli arkadaşılarım... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın 

Başkanım, siz ses çıkartmazsanız saba
ha Ikadar ikonuşacalk... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dalkilka efendim... 
Bir dalkilka... Bendeniz onları da hesap 
ettim efendim. Sayın Kıratlıoğlu, lütfen 
cümlenizi tamamlayınız efendim, lütfen. 
(ANAP sırailarından gürültüler) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Şimdi, değerli arkadaşlarım... (ANAP 
sıralarından gürülıtülier) 

BAŞKAN — Tamamlıyorum efen
dim. Bir dakika... Bir dalkilka... 

Buyurun efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, «Acaba kural 
dışı başka yükümlülükler mi istiyor?» 
diyor Sayın Balkan, yani Müslüman ol
duğumuzdan dolayı; çünkü, Ortak Pa
zara üye olduğumuz takdirde tek Müs
lüman ülıke biz olacağız. «Müslüman 
olduğumuzdan dolayı mı böyle?» Ha
yır, Müslıümanlıtola bunun 'alakası yok; 
çünkü, biz işin başlangıcından beri Av-
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rupa Konseyine üye olduk, o zaman da 
'tek Müslüman ülke bizdik. Bu balkım
dan, ki Ortak Pazar olsun, şu olsun bu 
olsun, hep Avrupa Konseyiyle ilgilidir, 
yani oralardan hep beraber bunlar ne
şet etmiştir: Avrupa Parlamentosu, şun
lar .'bunlar.,. Bunun yegâne meselesi, Tür-
kıiyeldekıi ekonomik durumun fevkalade 
bozuk olmasından dolayıdır. 

Değerli arkadaşlarım, sözümü tamaım-
lıyorum. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
70 sent... 70 sent... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— 70 senti anlatacağım bütçeden sonra, 
Şimdi iyi dinleyin, 

BAŞKAN — Sataşmayın efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 

— Bugün Türkiye'nin ekonomisi La 
Fontein'in hikâyesindekıi (kurbağaya ben
zemektedir., (ANAP sıralarından gürül
tüler) Çünkü... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
Çünkü... (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başlkan, şimdi de sizi suiis
timal ediyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... Dinleyelim efendim. 
(ANAP Kiralarından gürültüler) 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Allah se
ni İslah etsin. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... 

Lütfen cümleyi tamamlayımz efen
dim, buyurun, 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Çünkü, değerli arkadaşlarım, La 
Fontein'in hikâyesini bilirsiniz, kurba
ğayı şişirmişler, şişirmişler, şişirmişler 
ve neticede derisi daha fazla şişmeye 

kâfi gelmediği (için «Pat» diye patlamış. 
Şimdi siz de Türk ekonomisini kendi 
hayal gücünüzle ş'işiriyorsunuz ve prens
leriniz de bunun karşısında aynen Türk 
ekonomisi giihi şişmeye devam ediyor. 
Bir gün La Fontein'in kurbağası gibi 
«Pat» diye patlayacaksınız. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından gürültüler, DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kıratİiöğlu. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Sen 
de Demirel'in kurbağası gibi patlayacak
sın. Demirel'in kurbağası da sensin. De-
mireri kaybettirenler senin gibi zihni
yet, senlin gibi balkanlar. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına, Bitlis Milletvekili Sayın 
Kararan İnan, buyurun efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Bütçe üzerinde nasıl 
konuşulur, şimdi görün. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) 
— Hepiniz az gelirsiniz. (ANAP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, bu
yurun Sayın İnan. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Teşek
kür ederim Sayın Başlkan. 

Sayın Başlkan, değerli m'illetvekillerıi... 
YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — To

punuz adisiniz be. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) 
— Bk bildiğin varsa, çık da konuş, ne 
oradan bağırıyorsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz 
efendimî  Bir dakika efendim... Hatip 
'konuşuyor. 'Bir dakika efendim... 

Sayın İnan, buyurun efendim. 
(ANAP ve DYP sıralarından gürültü
ler) 
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KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. (ANAP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Sa
yın İnan, buyurun efendim. (ANAP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

EROL AĞAGtL (Ankara) — Grup 
teaşkanvektilleri karıştırıyor ortalığı. 

BAŞKAN — Sayın İdare Amirleri, 
sayın grup başkanvekilleri, lütfen yar
dımcı olunuz efendim. 

"Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN 

İNAN (Bitlis) — Teşlekkür ederim Sa
yın Başkanım. 

Sözlerime 'başlamadan önce, 'bu son 
gelişmişler karşısındaki teessürümü ifade 
etmek isterim. 

Dün, bu salonlarda dünya gençliği 
barış için toplanmıştı ve biz bugün o 
dünya gençliğime nasıl bir dünya bıra
kacağız ve yarın için nasıl bir dünya in
şa edeceğiz diye iburada toplandık. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Da
ha Türkçe konuşur musunuz? 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bir 
sayın üyenin meyve yemek için ağaç 
kesmeye teşebbüs etmemesi lazımdı. Bu
nu vaktiyle Lousiana'lılar yapardı. 

Değerli milletvekilleri, Dışişleri Ba
kanlığımız bütçesini görüşürken hepimi
zin millî vazifesi, bu büyük ailenin va
tan uğruna, Türk Devleti uğruna dünya
nın dört tarafında verdiği şehitleri ve 
ruhlarını saygıyla anmaktır. Bunları 
unutmayacağız ve unutmamak Türk Mil
letinin ıbüyük vazifesi ve hasleti icabıdır. 
Bu ifadeyle birlikte, bütün bu tehlike
lere rağmen, ykııe dünyanın her tarafın
da devletin tmiliî menfaatlerini, bütünlü
ğünü ve varlığını savunmada en ufak 

bir tereddüt göstermeyen 'bu büyük aile
nin bütün mensuplarına da Büyük Millet 
Meclisinin takdirlerini ibildirmek bizim 
vazifemiz ve zevkli bir vazifedir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Meclis adına değil, grup adına konuşu
yorsunuz. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ka-
tılmıyorsanız, şerh beyan edersiniz kar
deşim, 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Siz 
grubunuz adına görüş bildirin. 

KÂMRAN İNAN •(Devamla) — Ka-
tılmıyorsanız, beyanda bulunursunuz, 
sizi zabıtlarda istisna olarak gösterirler. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — O 
ayrı mesele. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Za-
butlarda istisna olarak gösterirler../ 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ge
nel Kurulu değil', ANAP Grubunu tem
sil ediyorsunuz. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Meclis adına görüş bildiremezsiniz 
orada; lazımsa, Başkan yapsın, (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — 
Otur ulan! 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Otur yerline! 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın İnan, lütfen devam ediniz ko

nuşmanıza. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — 

Edeceğim Sayın Başkan; konuşmama da 
devam edeceğim; Türkiye'nin millî men-
faatlarının ve dünyadaki büyük yerinin de 
uyandırdığı bazı kıskançlıklara rağ
men, devam edeceğim Sayın Başkanım. 
(ANAP sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 
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Eğer Türlk Devletinin dış politikasını 
ve 'büyüklüğünü, dünyadaki yerini gö
rüşmek, ıbu parlamentoda bazı sayın 
üyelerde rahatsızlık uyan diriyorsa, bun
dan derin teessür duymak lazımdır. 
(ANAP sıralarından, «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Meclis 
üstü mü sanıyorsun kendini? 

ADİL AYDIN (Antalya) — Lüzum
suz konuşma, doğru konuş. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Meclis siz değilsiniz, Meclis var; siz 
ANAP'iıısınız, derme çatma bir partisi
niz,, 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Sa
lın gelsin deliyi. 

BAŞKAN — Sayın İnan, sözle mü
dahale eden arkadaşlarımızın konuşma
larına cevap vermeksizin doğrudan doğ
ruya Dışişleri Bakanlığı ibütçesi üzerin
de grup adına görüşlerinizi ifade buyu
run lütfen. 

Sayın Kurt, lütfen tef endim... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sa

yın Başkanım, hiç kimseye cevap vermi
yorum, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
hitap ediyorum. 

BAŞKAN — Hayır, Nafiz Beye söy
lüyorum. Lütfen arkadaşlar... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Grubunuz adına bitap ©din. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale et
meyiniz efendim. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Dünkü 

çocukları' doldurdunuz oraya. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — 
Dünkü çocuklar sizden daha tahammül-
lüydü. 

ıBAŞKAN — Bakım, müdahale edi
yorsunuz, Sayın İnan... 

KÂMRAN İNAN (Devamda) — Da
ha tahammüllüydü.... 
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KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Tahrik ediyor. 

BAŞKAN — Sayın İnan, siz konuş
manıza devam ediniz efendim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Da
ha tahammüllüydü... 

BAŞKAN — Ben yatıştırmaya çalı
şıyorum, siz karşılıklı konuşmak için... 

Sayın Kurt, idare amirlerine rica 
ediyorum', sayın grup başkanvekillerine 
rica ediyorum; lütfen efendim... 

Genel Kuruldan hatibe sürekli mü
dahale ve sataşmayı bırakmazsak, müza
kereleri salimen sürdürmemiz mümkün 
değildir. 

Buyurun Sayın İnan. 
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 

Deminki konuşmacıya tavrınız nasıldı, 
şimdiki konuşmacıya nasıl? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — 5 dakika oldu, konuşmaya gire
medi. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — En faz
la müdahaleyi sen yapıyorsun Alpaslan. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Efendim, tatil edin Meclisi., 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan Pehli
vanlı, bir dakika efendim... 

Sayın İnan, devam edin lütfen efen
dim1. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı 
bütçesini, dünyanın süratle gelişen ve 
oluşan olayları içerisinde ele almış bu
lunmamız, son derece önemli bir durum' 
meydana getirmektedir. 

1945'te İkinci Dünya Savaşından son
ra meydana gellen dünya düzenlinde, son 
senetler içerisindte süratli gelişmeler ol
maktadır. 1945'ıfcen sonra dünya, politik 
bakımdan, Doğu, Batı ve Bağlantısızlar 
Grubu olarak üçe; askerî bakımdan, Do
ğu, Batı (1949'da kurulan NATO, 1955' 
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te kurutan Varşova Paktı) olarak bölün
müş ve ekonomik bakımdan da, Kuzey 
ve Güney, yani sanayileşmiş memleketler
le gelişme halinde bulunan memleketler 
olarak bölünmüştür. Gelişmeler süratli 
olmuştur. 

Bugün Bağlantısızlar Grubu, artık his
sedilmez hale gelmiştir. İlk kurucuları 
olan Mareşal Tito, Nehru ve Nâsır'ın baş
kanlık ettiği ve iki büyük blok arasında 
bir orta yolu bulmaya çalışan bu Bağ
lantısızlar Grubu -ki, 86 kadar devleti 
içine almaktaydı- yavaş yavaş sessizliğe 
doğru kaybolmaya başlamıştır. 

Yine önemli hir gelişme : İkinci Dün
ya Savaşının iki büyük mağlubu Japon
ya ve Federal Almanya, bugün dünyanın 
iki büyük ekonomik galibi durumuna gel
miş bulunmaktadır; bu da son derece 
önemlidir., 

Bu gelişmelere bakarak şöyle de söyle
yenler var : Dünyada 18 inci Yüzyıl, 
Fransa'nın hâkimiyeti altında; 19 uncu 
Yüzyıl, İngiltere'nin hâkimiyeti altında; 
20 ne i Yüzyıl, Amerika Birleşik Devlet
lerinin hâkimiyeti altında geçmiş, 21 inci 
yüzyıl acaba Japonya'nın hâkimiyeti, ön
cülüğü altında geçecek midir diye bazı 
ifadeler vardır. 

Yine bildiğiniz gibi İkinci Dünya Sa
vaşından sonra, bilhassa Doğu, Batı 'iliş
kileri bakımından önce uzun süren bir 
soğuk savaş dönemi yaşanmış, daha son
ra karşılıklı harış içinde yaşamak, coexis-
tance pacitique dönemi yaşanmış, daha 
sonra, detant dönemine geçilmiş ve de
tant dönemi ile soğuma dönemleri bir
birini takip ©degelmiştir. Şu sıralarda bil
hassa iki büyük devlet arasında Waıshing-
ton'da başlayan, 8 Aralık 1987 INF An
laşmasından sonra yeniden bîr genel de
tant havası hissedilmekte ve bunun de
vamı hiç şüphe yok ki temenni edilmek
tedir. 

Doğu Blokunda da çok 'enteresan ge
lişmeler olmuştur. Bugün Kızıl Meydan
da Amerikan pizzaları satılıyor; fevkala
de önemli bir hadise. Bugün Moskova 
milletlerarası meydanının gümrükten mua
fiyet dükkânını trlanda'lılar idare ediyor. 
Ekim 1987'de 70 seneden sonra, 1917'den 
sonra ilk defa Sovyetler Birliği Zürih Bor
sasında 'borç senedi çıkardı, 75 milyon 
dolar para topladı ve bugün Sovyetler 
Birliğinin Sayın Lideri Gorbaçov yazdığı 
kitabında Perestroika'da «Müşterek evi
miz Avrupa, karşılıklı güvenlik» diyebi
liyor. Bunlar aslında üzerinde durulması 
gereken hadiseler ve yine Dolgu Blökuna 
mensup sosyalist memleketlerin birinde 
•Polonya'da geçen yıl içinde General Ja-
ruzelski'nin teklif ettiği bir referandum 
yapılıyor reformlar üzerinde ve Polonya 
milleti, öyle bir memlekette dahi, bu re
ferandumu reddedebilmek cesaretini gös
teriyor. Bu da fevkalade üzerinde durul
ması, düşünülmesi gereken bir hadisedir. 

Afganistan'daki gelişmeleri memnuni
yetle kaydetmek ve üzerinde durmak la
zım. Dokuz yıl süren ıstıraptan sonra, 
mücahitlerin kahramanlığını burada an
makla beraber, Sovyetiîer (Birliğinin de ni
hayet gerçekçiliği görerek bu ayın 14 
ünde buradan oekilıme kararını imzala
mış bulunması ve .mayıs ayından itibaren 
de çekilmenin bir süre liçerisinde, sene 
sonuna kadar tamamlanacağı hadisesi 
çök güzel bir gelişmedir. Her ne kadar 
Afgan mücahitleri kendi aralarında bu 
anlaşmaya karşı soğuk davranmışlarsa 
da, nihayet bu safhadaki ıstıraplarının 
sona ermiş olması, üzerinde durulması 
gereken, memnuniyetle kaydiedi'lmesi ge
reken bir hadisedir ve bu arada Pakis
tan'a yıllar boyu, 3,5 milyonu aşkın Af
gan mültecisini kabul etmek suretiyle gös
terdiği büyük feragat ve fedakârlığı da 
burada takdirle anmak lazım ve yine ay-
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ınt çerçevede Türkiye Cumhuriyetinin tek 
devlet olarak 5 bine yakın Afganllı mülte
ciyi Türkiye'ye davet ederek iskân ettir
miş bulunmasını! da burada anmak zan
nederimi çok isabetli olur. 

Değerli milletvekilleri, bu gelişmeler 
yer almakla beraber, dünya realiteleri 
maalesef devam ediyor. Nedir bu realite
ler? Bu realitelerden en açısı geçen yıl 
içerisinde dünyanın savunma, silahlan-
ima masrafları için 930 milyar dolar har
camış bulunması hadisesidir. Bu aşağı yu
karı, gelişme halinde bulunan, yani Gü
neydeki memleketlerin, sanayileşmiş 
memleketlere olan borcunun tamamına 
eşittir. Bu 930 milyar dolardan 790 mil
yar dolarını sanayileşmiş memleketler 
sarf etmiş bulunmakla beraber, 140 mil
yar doCarı gelişme halinde bulunan mem
leketler tarafından sarf edilmiştir. Yine 
bu 930 milyar doların yüzde 59'unu Sov
yetler Biriliği ile Amerika Birleşik Devlet
leri sarf etmiş bulunmaktadır ve gelişime 
halinde bulunan memleketler arasında si
lah mübayaasıında önde gelen 10 memle
ketten altısı bizim bölgemize mensup 
memleketlerdir. Burularım başında Irak, 
ikinci sırada Suudi Arabistan, üçüncü sı
rada (Iran, Libya, Suriye ve 'Mısır gel
mektedir. Ortadoğu, bildiğiniz gibi, ma
alesef bir nevi silah deposu haline gelmiş 
ve gelmektedir ve Ortadoğu bir savaş böl
gesi halindedir. 

SALflH İSÜİMER (Diyarbakır) — Af
ganistan'dan bahsediyorsun da, İsrail'i 
niye söylemiyorsunuz? 

'KÂMRAN IİNAN (Devamla) — De
ğerli millietvekıilleni, burada, dünyadaki 
bu gelişmelerden söz ederken ve genel
likle İkinci Dünya Savaşından sonra 
dünyanın kırik yılla yakın bir barış döne
mi yaşadığı ifade edilmekle beraber, ba
zı acıı hakikatler çok defa unutuluyor; o 
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da 1945'ten bugüne dek dünyanın çeşitti 
bölgelerinde 150'ye yakın savaşın olduğu 
ve buralarda 35 milyonu aşkın insanın 
hayatlarını kaybetmiş bulunduğu hadi
sesi ve şu anda bile -çok acıdır; fama bu 
rakamları hatırlatmakta fayda vardır-
halen dünyada 25 memlekette iç savaş 
veya hudutlar aşırı şeklinde savaşjlar ce
reyan etmektedir. Bu 25 memleketten 5'i 
Latin Amerika'da, 2'si Ortadoğuda, 9'u 
Afrika'da ve 9'u da Asya'da bulunmak
tadır. Bu da aslında çoık düşündürücü ve 
acı bir tablodur. Bu 25 savaşlarda, o 
memleket insanlarına veya karşılıklı ola
rak yapılan savaşlardaki can kaybı sa
yısı 3 milyonu bulmaktadır ve maalesef 
bunun 1 milyondan fazlası da iran - Irak 
Savaşındadır. 

Değerli milletvekilleri, bu çerçevede 
Örtadoğudaki çok vahim bir gelişmenin 
üzerinde durmak lazım. Bir taraftan dün
ya, iki büyük devlet arasında Batı ve Do
ğu Avrupa'da yerleştirilmiş bulunan kısa 
ve orta menzilli nükleer füzelerin çekil
mesinden memnuniyet duyduklarını ifade 
ederken, bir taraftan da bir füze yayıl
ması olayıyla karşı karşıyayız ve bu yayıl
ma olayı, bize en yakın bir bölge olan 
Ortadoğuda olmaktadır, burada füze ya-
yılıma! hadisesi vardır ve Örtadoğudaki 
füzeler kısa menzilli değil, orta değil, 
uzun menzilli olmaya başladı. Suudi Ara
bistan, bildiğiniz gibi, son olarak Çin'den 
•«iCSS-2 Doğu Rüzgâro> adını verdikleri 
3 hm kilometre menzilli füzeler aldı. Su
riye'nin elinde 36 tane Sovyetler Biriliği
nin S-21 füzesi ve yine Sovyetler Birliği
nin Spud-B olarak bilinen, İran - Irak 
Savaşında dehşet saçan 100 füzesi bulun
maktadır ve bazı istihbarat raporlarına 
göre, bu füzelerden SS-Zl'lere kimyasal 
silah başlığı yerleştirme teşebbüsleri his
sedilmektedir. 
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İsrail'de 160 tane Amerika Birleşik 
Devletlerinin «Lance-1» dedikleri kısa 
menzilli (74 ml-110 kilometre) füzelerle 
beraber kendilerinin imal ettikleri Jemi-
co-2 füzeleri 900 mil mesafeli füzeleri bu
lunmaktadır. Ayrıca İsrail'in silah tekno
lojisindeki ileri merhalesi ve hatta nük
leer bomba ile ilgili bazı iddiaları da ha
tırlamakta fayda vardır. 

Libya, son alarak Brezilya'dan 625 
mil mesafeli füzeler satın almaya başla
mıştır. 

İran'ın elinde ilki kategori füze bulun
maktadır : Bunlardan birincisi, Körfez 
Savaşında kullandıkları «İpekböceği (Sil-
lkworm)» dedikleri, Cinden aldıkları fü
zeler; diğeri ıdie Sovyetler Birliğinden di
rekt değil, vasıtalı olarak ikinci elden sa
tın aldıkları Scuh-iB füzeleridir. 

Irak'ın elinde ise, Sovyetler Birliğin
den doğrudan doğruya satın alınmış bulu
nan Scud-B füzelerinin tadil edilmiş, yani 
uzun mesafeli hale gelen füzeleri bulun
mak tadır. 

Bu durum, hiç şüphe yok ki bölge ba
rışı ve Türkiye'nin güvenliği bakımından 
çok düşündürücü bir tablo ortaya çıkar
maktadır ve buradan hareketile birçok 
memleket, şimdiden, 1968'de Nükleer Si
lahların Yayılmasını Önleme Antlaşması 
gibi, bu kere füzelerin yayılmasını önle
me yolunda bir antlaşma yapılması husu
sunda da düşünceler belirtmeye başlamış-
/fır. 

Tabiatıyla bu olayları değerlendirir
ken, 'İsrail-Arap ihtilafı çerçevesinde de
ğerlendirmek lazım, sekiz yılını doldur
makta bulunan elim ve dehşet verici Iran-
Irak Savaşı çerçevesinde değerlendirmek 
Hazım, on yıla varan ve yüz binden faz
la insanın hayatına malölan Lübnan'daki 
iç savaşa ve onun içerisindeki muayyen 
kuvvetlerin parmakları hadisesine getir

mek Hazım ve olayları bu çerçevede al
dığınız zaman, buna ilaveten Körfez Böl
gesinde halen 70 parça savaş gemisi bu
lunduğunu, bunun 33 tanesinin Amerika 
Birleşik Devletlerine, geri kalanlarının 
da Batı Avrupa Biriliğinin altı tane 'Batili 
üyesine aittir ve Sovyetler Birliğinin de 
•10 parça savaş gemisi bulunduğu hadise
siyle beraber mütalaa edildiği zaman, pek 
de rehavete kapılmaya imkân bulunmadı
ğı ve çolk uyanık, çok dikkatli bulunmak 
gerektiği ortaya çıkar. 

Gönül isterdi ki, bu (meselelere... 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ez

bere konuşuyor, ezbere. 
KÂIMRAN İNAN (Devamla) — Yine 

bir rahatsız var sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz 

efendim, lütfen. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka

ra) — Seviyeli konuşmaya alışkın değil
ler, ondan oluyor Sayın İnan. (DYP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin 
efendim. 

KAMRAN İNAN '(Devamla) — So
nuna doğru vakit kalırsa, burada yapılan. 
bir ikonuşmanın, ister istemez hatırlattığı 
bir dönemin icraatını da ifade etmek im
kânını bulacağız. Hep bu böyle olmuş
tur, ulaşılmayan ve kendi zamanlarında 
yerine getirilemeyen bazı konuların, 'baş
kaları tarafından yerine getiriHmesüne ta
hammülsüzlük meselesi, bunu çok yaşa
dık. (ANAP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

ADİL AYDIN (Antalya) — Biraz da
ha gel, biraz daha gel bu tarafa doğru 
gel. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Bir 
gün Doğru Yola gelirsin inşallah. 

BAŞKAN — Sayın İnan, devam edi
niz efendim lütfen. 
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T. F. M. M. B : 58 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Dış 
politikamız da size benzerse. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Te
şekkür ©derim Sayın Başkanım. 

'Sayın Başkanım, dış politikanın parti-
lerüstü millî karakterini muhafaza yolun-
ıda büyük litiınıa gösteriyoruz Hükümet 
olarak. Anamuhalefet Partisiınln bugün 
bu !konuda gösterdiği büyük olgunluğu 
saygıyla karşılıyorum]^ o konuya ve te
mas buyurdukları bazı hususlara gelece
ğim. 

Bilhassa bugünkü dünya ortamında 
bu çerçeveyi muhafaza etmekte hepimi
zin büyük ihtiyacı vardır, bunu size açık
lıkla ifade ve arz etmek isterim. 

Yeri gelmıişken derhal hatırlatayım iki, 
1'5 linoi Yüzyılın somlarında doğup, 1İ6 ncı 
Yüzyılın ortalarına doğru büyük eserler 
veren İtalyan Malkyavefin Türkiye ile il
gili, Türklerle ilgili bir ifadesi var, diyor 
iki; Türk IMıillletini, Türik ırkını dışarıdan 
işgal etmeye kalkmayın, imkânsızdır. Kö
şeye sıkıştırılmış bir kaplan gibi sizi pa
ramparça eder; ama içeride bölmek sure
tiyle, içeride ihtilaf yaratmak suretiyle ele 
geçirmeniz mümkündür, bunun üzerinde 
çalışın. O gün, bugün diş kuvvetler daima 
Türkiye'ye karşı bu taktiği kullanmışlar
dır ki, her vesileyle bu kürsüden dış po
litikanın, savunmanın temel unsurunun 
daima birlik ve beraberlik olduğu ve ol
ması gerektiğini ifade ihtiyacımı hissedi
yoruz. Zannediyorum bugün, bu ifadeyi 
en kuvvetli şekilde vermenin zamanıdır. 
(ANAP sıralarımdan «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Değerli .milletvekilleri, büyük mesele
ler dünyada olmaktadır ve Türkiye bu 
büyük meselelerim gelişme ve oluşumları
nın dışında kalamaz ve kalmıyor da. Eiko-
nom'k alanda büyük oluşumlar var; sa
vunma alanında büyük gelişmeler, olu-
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şumlar vardır; politik balkımdan büyük 
oluşumlar vardır ve Türkiye bunlarım 
hepsinin içinde bulunmaya büyük bir 
itina göstermektedir. 

Türkiye'nin büyük cesaretle, bana gö
re Cumhuriyet tarihinin en önemli ve en 
cesur adımlarından biri, 14 Nisan 19'87'die 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye
lik için yapılan başvuru olmuştur, 

Bu konuda bir noktayı hassasiyetle 
ifade etmeme müsaade buyurun : O da, 
zaman zaman şu kürsülerden ve bazı sü
tunlardan, şunu şunu yapmazsanız AET' 
ye giremezsiniz diye beyanlar oluyor. Bu
nu ifade buyuranlara şu hususu hatırlat
mak isterim, bizim muhatabımız AET' 
dir. Bu konuda bütün siyasî partiler AET' 
ye itam üyeliği desteklediklerine göre ve 
bu mesele yüzde 90 Türik kamuoyunca 
desteklendiğine göre, bizler hep beraber 
tarafız. Binaenaleyh, bu meselemin Tür
kiye için bir mukabil tarafı yoktur, bu 
intibaı uyandırimamak lazımdır, bu bizim 
liç meselemizdir. 

ıŞu konunun düzelti'ltoesi istenebilir, 
haklıdır. Şu konuyu ileri götürmemiz ta
lep edilebilir, haklıdır; ama şunu şunu 
yapmazsanız AET'ye giremezsiniz de
mek, bu ses bizim içimizden gelmemeli
dir diye düşünürüm. Bunu arz etımek be
nim vazifemdir; çünkü bu sesi ve bu ses
lerle verilen argümanları çok defa dışarı
da karşılamak durumuyla karşı karşıya 
kalmışımdır, bunlar çok defa fcarşımızıa 
çıkarılmaktadır. 

Bu itibarla, tabiatiyle demokrasinin 
bütün icaplarını, millî menfaatleri koru
mak çerçevesi içerisinde yerine 'getirme
ye devam edeceğiz. 

AET'ye girmemiz, hıiç şüphe yok ki, 
•büyük bir olay olacaktır, olması da la
zımdır. Burada Sayın Gem, kozların ıkul-
lanıilıması ve modelden bahsettiler. Bu 
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(kozların hepsi kullanılıyor. Bunu yavaş 
yavaş içine girdikleri dış faaliyetlerimiz 
çerçevesinde kendileri de görüyorlar. Ne 
diyoruz Batıklara? «Batı Avrupa ve bü
tün Avrupa'da tek laik devlet Tünfciye 
Cumhuriyeti Devletidir, sizin içinizde 
laik «devlet yoktur» diyoruz. Gerçekten 
yoktur da. Ne diyoruz; Türkiye, bütün 
geçmiş tarihine ve halikının yüzde 99'unun 
'Müsilümıan olmasına rağmen, 40 yıldan 
beri sizinle ve bütün kuruluşlarınızla iş
birliği yapmaktan hiçbir kompleks duy
madığı gibi, ısizıin!Iıe entegre olmaktan, tam 
üye olmaktan da kompleks duymuyor. Bu 
konuda benim toplumumdan bir rahatsız
lık, bir tepki gelmiyor; nereden geliyor; 
sizden geliyor. Demek ki, sizin içiniz ra
hat değil» diyoruz karşımızdakilere. «Bu 
deneme, Hıristiyan dünyasının, Müslü
man bir memleketle işbirliği yapabilece
ğinin dünyadaki en güzel örneği olacak
tır.» diyor ve bu kozu çok güzel kulla
nıyoruz. Bu kozu kullanmaya da devam 
edeceğiz; çünkü bu koz, çok kuvvetli ol
duğumuz bir sahadır. O batkımdan, bu 
hususlarda hiç endişe b uyunmasınlar. 

Zannederim kasıtlı külllanmadıkları 
«İkinci sınıf biletle Batı trenine binmek 
(AET)» gibi bir ifadeleri oddu. Biz 40 
yıldır o trenin çeşitli vagonlanndiayız. 
1949'dan beri Avrupa Konseyi treninde-
yiz, vagonundayız ve hiçbir zaman da 
çıkmadık, düşmedik, bazı komşu!arıımız-
idan düşenler oldu. OECD'nin kuruluşun
dan beri o vagonun içerisinde seyahat et
mekteyiz; 18 Şubat 1952'den beri de 
NATO treni içerisinde seyahat etmekte
yiz ve AET için de bu seyahat aynı şe
kilde olacaktır. Sanıyorum ki, kendileri 
ide, Türkiye ve Tünk İM i İletine ikinci mev
kide oturarak seyahat etmeyi layık gör
mezler. Beüfci o hassasiyetleriylle bu husu
su ifade ettiler; bu bakımdan dia şüphe
siz bunu takdirle karşılamak gerekir, 
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(Bir ifadelerinden duygulandım. Gerek 
ıkendüeninin ve gerekse daha sonra konu
şan sayın muhalefet partisi sözcüsünün, 
değindikleri, «Dışarıdaki Türk varlığı iile 
•ilgilenmenin, Türk hükümetlerinin vazi
fesi olduğu» hadisesi ve «Kerkük'teki 
Türklerle ilgilenıme» ifadesi bizi memnun1 

etmiştir, tik defa duyuluyor; zira, «Ker-
kük» deyince, derhal bazı çevrelerce, ma
cera ile özdeş, tev'em bir ifade şeklini 
alıp böyle tüyler kabartılıyor. 

İBugün büyük bir oluşum, bir gelişme 
olmuştur. «Kerkük'teki 1 milyon Türk 
ile Türkiye'nin iılgilenımesi vazifesi ve 
hakkıdır» denmiştir. Bunu saygı ile kar
şılıyoruz ve bu güzel bir gelişmedir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Aslında, ay
nı şekilde Batı Trakya'daki Türklere kar
şı gösterilen ilgiyi hassasiyetle karşılıyo
ruz, Bulgaristan'daki Türkler konusunda 
da aynı şekilde; völev ki, bunlana karşı 
gösterilen ilginin, şu veya bu derecesi iti
bariyle, iktidarı! tenkit sadedinde olsa bi
le, bu hassasiyetin gösterilmiş bulunma
sı bizim tiçin memnuniyet verici bir hadi
sedir. Bunun üzerinde duracağız. 

Yunanistan ile llüşkiler ve Davos ko
nusuna gelince : Bazı arkadaşlarıımız hü
kümeti uyarmak istediler, ihtiyatlı olmak 
gerektiğini söylediler.' Bir diğer sayın ar
kadaşımız da -keşke olmasaydı- bir nevi 
«Bütün bu olanlar, olay değil, gelişme de
ğil; bunların üzerinde durmaya değmez; 
bunlar bir aldatmaca, bir kandırmaca
dır» anilamına gelen bazı ifadelerde bu
lundular. Bunların söylenmemesini te
menni ederdim; olmaması gerekirdi. 

Değerli miüetvekilileri, şu konuda an
laşmamız gerekir : Sayılmış olan bütün; 
meseleler Yunanistan ite aramızda var
dır, doğrudur; bunlar artık klasik bir hal 
aldı, Mesele bunlar nasıl çözülecektir? 
Bunun iki tane yolu vardır : Birisi barış-
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çı, diplomatik, insancıl yolla; diğeri de, 
barışın bittiği yerde, silah kulanımak yo
ludur. Bıiziım hükümetimizin izlediği po
litikanın temdi barışçı yoldur, barışçı 
yaklaşımdır, insancıl düşüncedir ve ni
tekim bu meyvesini vermiştir. Seneler se
nesi, bu politikada ısrar ede ede, hiç ol
mazsa yaklaşımı, hiç olmazsa fceliımesi 
karşı ıtarafça kabul edilmiştir. 

Meselenin bu noktaya gelmesinde ne 
etkili olmuştur? Bana göre en etkili hu
suslardan birisi de; hükümetin' tek taraf
lı olarak vizeyi kaldırma hadisesi netice
sinde, senede 200-250 bin Yunanlının 
Türkiye'ye gelip de, burada bir Yunan 
düşmanlığının bulunmadığını, bir geniş
leme hevesimin bulunmadığını, aksine Yu
nanistan'a yakınlık ve dostluk gösterildi
ğini görüp gidip memleketlerinde anlat
maları, dolayısıyla Türkiye'yi tehdit gös
termek isteyen silahlın, gücünden (kaybet
miş bulunması hadisesi; bu güzeldir. 

Şimdi, «Davos hastalığı» dendi; Da-
vos bir defa bir dağdır, hiç merak etme
yin dağ hasta olmaz, «Davos hastalığı» 
diye bir hastalık da olmaz. 

, Davos'ta yapılan hadise nedir : Şu 
mutabakata varılmıştır. «UCarşılııkh olarak 
meseleleri görüşmek.» Bu çok güzel bir 
başlangıçtır. Zamanında da ifade ettik, 
bunu zafer olarak gönen yok, göstermek 
isteyen yok. Gene ifade ettik, burada bir 
basan varsa, barışın başarısıdır, zaferi
dir; buna sevinmek, memnun otoafc la
zımdır. 

Sonra ine yapılmıştır : (Bunun çerçeve
si çizilmiştir; yani iki tane komisyon ku
rulacak, biri siyasî konulanı, diğeri teknik 
konulan görüşecek ve komisyonların ça
lışmalarından sonra başbakanlar seviye
sinde, balkanlar seviyesinde görüşmeler 
olacak ve Türkiye Cumhuriyeti «Başbaka
nı ilk adımı atarak bu alanda, (Haziran 
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ayı içerisinde Atina'ya resmî ziyarette bu
lunacağım beyan etmiştir. 

©ütün bunların Ikötü olan neresi var? 
Bütün bunlar yapılırken, Türkiye'nin 
millî menfaatlerinden hangi fedakârik 
yapılmıştır, ne taviz verilmiştir? Kiaırasu-
llan 12 mil mi oldu, hava sahası 10 mil1 

mi oldu, kıta sahanlığı statüsünde bir de
ğişiklik mi oldu, Kıbrıs'ta bir tadilat mı 
oldu? IHayır. Nedir o zaman, gocunulan 
hadise, neden rahatsız oluyoruz? 

Hükümeti, «Aman şu konularda ihti
yatlı olun» şeklinde uyarmak çok güzel 
şey; ama kırıcı boyutlara varmamak; 
ama bazı hakikatlere ve bazı gelişmelere 
şal örtmemek kaydıyla. 

Şunu da ifade ©deyim, cumhuriyet 
hükümetlerinden kim olursa olsun, bu 
memleket ve devlet uğruna göstereceği 
başarılardan şu veya bu şekilde tenkitkâır 
olmak veya rahatsızlık göstermek hiçbi
rimize yakışmaz. Nasıl ki, 20 Temmuz 
1974 Millî ıMarekâtını milletçe heyecan
la karşıladıysak, bugün de aynı çapta ol
masa bile, bazı gelişmeleri ve olayları ay
nı heyecanla karşılamak lazımdır. 

AET konusundaki görüşmelerde eko-
nomimiz burada tenkit ©dildi. Şimdi bir 
şeyi yapmaya zorlanmayalım, bu konu
larda bütün yapılan tahriklere büyük bir 
sükûnetle ve sabırla mukavemet gösteri
yoruz; ama ortada bir de yakın bir ta-
ıriiih vardır, Yunanistan'ın tek başına Av
rupa Ekonomik Topluluğuna girmesine 
seyirci kalmak hadisesi vardır, ABT'nin 
bu konuda, Türk hükümetlerine zama
nında verdiği bütün uyarıların dikkate 
alınmaması hadisesi vardır, aksine Yu
nanistan'ın tek başına girmesini destekle
me beyanları vardır. «AET'ye tam üye 
dlıarak girmeye müracaatta bulunacağız» 
şeklinde 1983 Haziranında bu kürsüden 
ifade eden bir sayın Dışişleri Bakanının, 
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6 (Eyilül 19801de, bu salonda tek başına 
'bırakılıp düşürülmesi hadisesi vardır. 
(ANAP .sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Komis
yonunun, Yunanistan'ın tam üyeliği için 
hazırladığı raporun 7 nci paragrafında 
şu ifade vardı, mesaj veriyordu, «Türk-
(Yunan ihtilafı hallediılmeden önce bir ta
rafın telk başına itam üyeliğe kabulü, ih
tilafların bize mail olması demek olacak
tır, binaenaleyh, bunu yapmayalım» di
yordu. Emile 'Noel, Genel Sekreter, şim
di Floransa'daki Avrupa Enstitüsü Baş
kanı olıan zat, bize haber gönderdi, «İki
niz de gelin ya ilkinizi de reddedelim: ya 
ilkinizi de alalım» dedi; şimdi bunlar ya
pılmadı. 

Daha fazla detaylarına girmek iste-
miyoruım; yani bir kadayıf edebiyatına 
neyi kurban ettiğimizi hepimiz biliyoruz. 
(ANAP sırallarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Kadayıfçılar şimdi sizde. 

ERTEKtN DUROTÜRK (İsparta) — 
Kadayıfçılar sizde. 

BAŞKAN — Sayın İnan, bir dakika 
efendim... 

Sayın üyeler, sözcünün konuşmasının 
bitimine kadar görüşmelere devam1 edil
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edüımi'iştir. 

Buyurun, devam edin efendim. 

KÂMRAN UNAN (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, binaenaleyh, 
bu meseleler yürüyecektir, 

Sjiımdi dikkat 'buyurun, dört sene ön
ce bütün komşularımızla olan ilişkilerin 
tablosuna bakın ve o zamanlar bazı be
yanlar, ki haksız değildi. Bir memleket 

aynı zamanda bütün komşularıyla ihtilaf
lı olamaz, deniliyordu. Bugün bu ihtilaf
ların hemen hepsi -hiç olmazsa dış gö
rünüşleri itibariyle- yumuşatılmış, törpü
lenmiştir. Bundan memnun olmak lazım
dır., 

Gerginlik, bir politika değildir. Ger
ginlik, insan lilişkileriınde, siyasî parti iliş
kilerinde, devletler ilişkilerinde en kolay 
yoldur; çünkü, hiçbir zekâ ve beyin faa
liyeti gerektirmez. Kızarsınız, bağırırsı
nız; katiyen beyin faaliyeti gerektirmez. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Ama, başa
rı değildir. Başları, diplomasidir; başarı, 
karşı tarafı sabırla, isabetli noktaya ve 
yola getirmektir. 

Daha evvel söylemiştik, hatırlayacak
sınız, Sayın Yunan Başbakanının yüzler
ce beyanı olmuştur. Türkiye Kıbrıs'tan 
çekilmediği müddetçe, Ege'deki hakları
mızın hepsini tanımadığı müddetçe bir 
araya gelmemiz mümkün değildir deme
miş miydi? .Çekildik mi? Hayır. Hakla
rını tanıdık mı? Hayır; ama, bir araya 
geldik. Burada şimdi kim başarılıdır? 
Bunu ortaya koymak lazım; ama, bun
dan gtne birşey çıkarmak istemiyoruz, 
böyle bir düşünce içerisinde bulunmamak 
lazım. Biz, Sayın Yunan Başbakanının ta
viz verdiğini veya fedakârlık ettiğini de 
söylemek istemiyoruz; hayır. Devlet 
adamlığı olgunluğu olarak görüyoruz, 'ger
çekçilik olarak görüyoruz ve saygı ile 
karşılıyoruz. Bu diyalog devam edecek
tir; ama, milî menfaatlarımızın titiz bir 
şekilde korunması şeklinde devam ede
cektir. 

Bulgaristan'daki Türkler meselesi üze
rinde haklı olarak hassasiyetle duruldu. 
İlişkiler ne durumdaydı? Türk varlığının 
tümüyle reddedilmesi nofctasındiaydık; bu 
meselelerde, hiçbir zaman Türkiye ile gö
rüşülemeyeceği noktasındaydık. Bulgaris-
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tan'un bu alanlarda nereden cesaret aldı
ğını -zorlandığını için ister istemez söy
lemek durumundayım- hatırlı yorum; in
sanlar bazen zaaflarına mahkûm oluyor-
lar, vaktiyle 9 milyon dolar elektrik bor
cumuzu ödeyemediğimiz için, elektriği 
kesmek durumunda oluşundan Bulgaris
tan cesaret alıyordu. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Kıratlıoğlu bakan mıydı o zaman? 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ben
dim bakam o zaman. Kavga çıkarmak 
istemiyorum. Bakan bendim, sorumluluk 
benimdi ve hayatımın em büyük mahcu
biyetimi di© yaşamıştım; onu da gayet açık 
itiraf ©deyim1. 

Değerli arkadaşlarım, hu diyalog de
vam edecektir. 

İngiltere Başbakanının ziyareti mese
lesine geliyorum. Yabancı bir hükümet sa
yın başbakanının bir memleketi ziyaretini, 
çok fazlasıyla iç politika tenkitlerine ve
sile etmek diplomatik teamülü rahatsız 
eder. Bunu yapmamak lazımdır. Bu, her 
dönemde üzerinde itina lile durulan bir 
husustur. Seneler sonra ve Türkiye'nin de
mokratik müesseseleri ©n ileri noktaya 
götürüldüğü bir zamanda, ingiltere Sayın 
Başbakanı Türkiye'yi ziyaret etmişse; bu 
Türk Hükümeti için olduğu kadar, Türk 
Devleti ve Milleti, liçin bir işarettir. Bu
nu herkesin takdirle ve memnuniyetle 
karşılaması lazımdır. Bu bakımdan bu 
meseleyi; fazla işlememek .gerekir. 

Füzeler, meselesine gelince; gene bu
rada ısrarla üzerinde duruldu. Şunu açık
ça ifade etmek lazım : Eğer bir tek in
sanın hayatını kurtaırabiliyorsanız, bu bir 
başarıdır. Bir tek 'inşamın... 48 ısaait sü
reyle füzeler savaşı, (kentler savaşı dur-
muşsa ve bu 48 saatte eğer 100 tane ma-
su miınsamım hayatı kurtulmuşsa; bu, bir 
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insan için en büyük başarı ve övünme 
kaynağı olmalıdır. (ANAP sıralarımdan 
alkışlar) 

Sayın Başbakanın, bütün tehlikelere 
rağmen Tahran'a gitmiş olması ve orada 
füzelere muhatap kalmış bulunmasını ten
kit meselesi yapmaktan ziyade; barışı 
sağlamak yolunda hayatı pahasına girdiği 
bu faaliyetleri takdirle karşılamak lazım-* 
dır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Irakt'a yaptığı ziyaret sırasında, Irak 
Hükümetinin büyük bir ev sahipliği ve 
olgunluk göstererek -tek taraflı da olsa-
48-50 saate varan tek taraflı bir füze 
ateşkesi neticesinde e!ğer yüzlerce insan 
kurtulmuşsa, bu sevinilecek bir hadise
dir. Bunu memnuniyetle kaydetmek la
zımdır. Bu, her Müslümanın, her insanın 
birinci vazifesidir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli 'miille'tivekilleri, burada önem
li Ibir konuyu açımalk lazım. Türkiye, dış 
polftükasını ilanilhaye stratejik mevkiinin 
mihveri üzerinde ıgötlürernez ve ıgöltürme-
melidir; aslında yakışmaz da. Gayet açık 
söylüyorum. Stratejik, yani askerî öne
mi bulunan bir faktörü, (milletlerarası 
lilişlkilerde koz olarak kullanmak?.. Ha
yır. 

Nıe yaptı Hükümet bunu gördüğü 
için de? Katsayıyı artırmak.. Nedir kat
sayıyı artırmanız? Ekonomik alanlda güç
lü olmanızdır. Savunma sanayii alanın
da dışarıya bağımlılığımızın asgariye in
dirilmesi suretiyle ıgüçliü olmanız hadi
sesidir. 'Nedir? Çeşitli memleketlerin ge
çit yolu altyapısını geliştirmenizdir. Kat
sayı nedir? 35 milyon ton kapasiteli Irak 
- Türkiye petrol boru hattının 70 mil
yon fona çıkması ve bujgün iki misline, 
yani 140 milyon tona çıkması çalış
malarıdır. Nedir katsayıyı artırmak? 
İran'dan buraya petrol (boru halttı ve 
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tabiî ıgazın getirilmesi suretiyle sa
nayileşmiş memleketlerin buna olan ba
ğımlılığını ^değerlendirmek hadisesidir. 
Nedir katsayı artırmak? Yine Ortadoğu' 
daki körfezdeki petrolleri ive gazı getir
mek hadisesidir. Katosayı nedir? Burada
ki sularınızı Iborularla Ortadoğuya akıt
mak suretiyle, bunları Ibir araya, yani 
köprü vazifesini en iyi şekilde yerine ge
tirmektir. Yapılmakta olan nedir? işte 
budur. 

Sayın Cem, (hükümetin bugün yap
makta bulunduğu birçok faaliyeti (te
menni olarak izhar buyurdular. «Doğu 
ıBlolku memleketleriyle ekonomik alanda 
geniş Ibir açılmaya girmeliyiz» 'dediler. 
En genişi yapmaktayız. Sovyetler Birliği 
ile olan ekonomik ilişikliler ve komşuluk 
ilişkilerimizin son seneler üçerisinde bel
ki de doruk noktasındayız. Son yapılan 
Karadeniz'le ilgili anlaşmalar ve FIR 
hattı olmalk üzere, ekonomik mübadele 
programları dahil, /bunları geliştirmek la
zımdır. Helsinki dokümanı çerçevesi içe
risinde bunu »olabildiğince geliştirmek, 
hükümet politikasının ida temelidir. 

Aslında hükümetin yaptığı nedir? 
NATO iiiyeliği, AET'ye tam üye olarak 
Ibaşvurma gılbi temel tercihlerinde feda
kârlık yapmadan, manevra marjını en 
geniş şekilde kullanmaktır. Bir tek uzak 
kaldığımız Güney Amerika idi belki bir 
ölçüde; Sayın Başbakan Yardımcısı Mek
sika'ya yaptığı resmî ziyareti, yine aynı 
maksatla yapmıştır. ıBelki Türkiye Uzak-
doğuyu iük defa keşfetti. Japonya ile 
ilişkiler, ekonomik ilişkiler ve uzakdoğu 
Pasifik memleketlerine uzanma hadisesi, 
fevkalade memnuniyet verici bir hadise
dir. Ekonomik gelişme île beraber dün
yadaki öneminizi ve katsayınızı artırmak 
size ne getiriyor? Bu, size dünyanın dik
katini getiriyor. 

ıŞimdi dikkat (buyurun, bundan 4 se
ne evvel Ankara'ya sefer yapan hiçbir 
yabancı havayolu (bulamazdınız. Alman 
Havayolları günde ilki sefere çıkardı ve 
diğerleri birbirleriyle yarış halinde. Bu
tlun bunlar niye? Türkiye'ye olan ilginin 
artması sonucunda oluyor. Yabancı ser
mayenin Türkiye'ye ilgisini artırması, tu
rizmin fevkalade ileri safhalarda geliş
mesi, Türkiye'nin güvenli bir memle
ket havasını vermesi ve binaenaleyh, 
Türkiye'nin dünya memleketleri 'içerisin
de yer almaya, kendisini kabul ettirme 
teşebbüslerinin ilerleme kaydetmeye baş
laması hadisesidir değerli milletvekilleri. 
Bu yolda da devam etmemiz lazımdır. 

(Burada şunu açıklıkla belirteyim ki, 
stratejik katsayının detant dönemlerin
de neyi getirdiğini hatırlarsınız. Türkiye' 
nin detant döneminde aldığı dış yardım
ların 125 milyon dolara düştüğü dönem
ler bile olmuştur. 

'Bu çerçevede, bu kürsüden pek de
ğerli arkadaşımız, Amerikan Kongresin
deki bazı (beyanları okudu. Onlar da 
burada yapılan Ibazı beyanları okuya
cak. Bu, demokrasinin bir icabıdır, baş
ka türlü düşünülemez. Amerikan Kong
resi ve Temsilciler Meclisindeki 435 tem-
'silci ile ılOO senatörlün hepsinin Türk dos
tu odluğunu söyleyen de yok, bekleyen 
de yok, mümkün de değil. Hepsinin ay
nı kalıpta düşünmesini beklemek de 
mümkün değil. Nasıl ki biz haklı olarak 
düşünmüyorsak, onlardan da bekleme
mek .gerekir. Arkadaşımız emin, olsun, 
kendilerinin Ibu (konuda burada yaptığı 
SEM anlaşması İle 'ilgili hususları olsun, 
Amerikan Kongre üyeleriyle ilgili haklı 
hususları olsun, hepsi onlar tarafında 
da muayyen forumlarda dile getirilecek, 
kullanılacaktır. Şu Türklere bakın, hem 
Ibenim müittefiıkim, hem de senede 500 

— 495 — 



T. B. M. M. B : 58 

milyar, belki de bu yan yardımlarla 800 
- 900 milyar yardımda bulunuyorum; 
-ama, bir de parlamentosunda söyledikle
rine bakın dese haksızdır; çünkü, demok
rasinin icalbı Ibudur. Binaenaleyh, bunu 
da bu çerçevede kabul etmek, görmek 
lazımdır. Her şeyde bir teslimiyet ara
mak doğru değildir. Bunu, (bir defa dev
lete, kendimize yakıştırmak doğru de
ğildir. Türkiye, çok zor zamanlarında 
bile teslimiyet ıbaıvaısına bürünmerniştir. 
Geçmiş hükümetlerde de olmamıştır. 
Türkiye, ambargoya boyun eğmemiştir. 
('ANAP sıralarından alkışlar) Boyun eğ-
ımemiştir. Dört 'sene süren Amerikan si
lah amjbarıgo'suna, Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetleri boyun eğmemiştir. Dün de 
eğmemiştir, bugün de. Binaenaleyh, bi
risinin yapmadığını, başkası yapıyor... 
Hepimiz nihayet aynı milleltin parçaları 
ive evlatlarıyız. Herhalde muayyen in
sanlar o milleltin muayyen bir kesitinden 
geîmiş; binaenaleyh, onun unu, şekeri, 
kalitesi yüksek de, öteki kesitin unu, 
şekeri, kalitesi daha düşük diye saçma 
bir iddia burada söz ıkonusu olamaz ve 
'vatanperverlikte de bir .inhisar yoktur. 
Onu da gayet açıklıkla 'söyleyeyim; çün
kü bazı imalar yapıldı, bilhassa son sa
yın konuşmacı tarafından. O imaların 
yer almamasını temenni ederdim. 

Değerli 'milletvekilileri, dünya denge
leri politik atmosfer bakımından ümit 
verici (gelişmeler göstermekle beraber, 
igerçe'k anlamda maalesef bunları gör
mek pek kolay olmuyor. Nükleer denge-, 
de bahis ıkonusu olan, sökülmesi düşü
nülen füzeler, yüzde 4 civarındadır. Bu
nun ötesinde hâlâ dünyada büyük bir 
nükleer arsenal bulunmaktadır; Doğu 
B tokunda bulunmaktadır, 10 856 uzun 
menzilli, 1 500 tanesi kısa menzilli füze 
olmak üzere, Amerika Birleşik Devi et -
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lerinde., batıda bulunmaktadır. INF fü
zelerin, yani kısa menzilli ve orta men
zilli füzelerin kaldırılmaısına rağmen, 'NA
TO'da vazıgeçiricilik değeri kabili müna
kaşa; ama, yine 4 200 nükleer başlık ka
lacaktır, 400 /tane denizaltılardan atıla
bilen poseidon veya trident tipi füze baş
lıkları bulunmaktadır, 1 071 tane nükle
er başlık atabilecek kapasitede avcı bom
bardıman uçakları bulunmaktadır ve 
1 ö00 tane de nükleer başlık atabilecek 
kısa menzilli top bulunmaktadır. 

Bu dengeler yanında, kimyasal silah 
dengeleri vardır ve bunda 'malesef Doğu 
'Bloku büyük üstünlüğe sahiptir. «Maale
sef» deyişim, Ibunun mukabili yapılsın 
manasında değil; kimyasal ıs il ahin dünya
da kullanılmaması lazım. Çok acı bir 
gerçektir ki, bölgemizde bunlar kulla
nıldı, malesef kullanıldı ve çok acı bir 
•gerçektir ki, yine bölgemizde, yalnız bir 
(memleketin yıllık kimyasal silah üretme 
kapasitesi 60 tonun üstündedir. Şimdi 
de yasaklanmış bulunmasına rağmen, bak
teriyolojik silahlar üzerinde çalışan bazı 
çevrelerin bulunduğu görülmekte ve se
zilmektedir. 

Yine, Sovyetler Birliği sayın liderinin 
bütün açılma politikasına rağmen, Sos-
yetler Birliğinin savunma masraflarında 
ve bütçesinde bir santim noksanlık olma
mıştır. Yine bütün bu müspet gelişme
lere rağmen, bu TNIF'yı desteklemek ve 
dengelemek balkiimından, Ikonıvansiyonel 
i'stikrar müzakereleri konusunda Viyana' 
daki 23 memleket temsilcisi - 161si NA
TO, 7'si Varşova Paktı temsilcisi- ara-
.sırida henüz yetki konusunda bile nihaî 
bir anlaşmaya varılabilmiş değildir ve 
varıldıktan sonra -üzülerek söyleye
yim; tecrübe .göstermiştir İki- karşılıklı 
ve demgeli M.B.F.R. müzakerelerinde ol
duğu .gibi, 15 sene Viyana'da cereyan 
edip de, bugün (kapanmakta bulunan bu 
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'müzakerelerde bir santim ilerleme olma
dığı gibi, önümüzdeki konvahsiyonel is
tikrar müzakerelerinin de 'korkarım ki, 
15-20 senelik bir örn nü olacaktır. Bu, acı
dır; ama,-(böyledir. 

'Bunlar böyle' olduğu müddetçe, Ken
di savunmanızda çok 'dikkatli bulunma
ya mecbursunuz, çok yönlü düşünmeye 
mecbursunuz. «Çok yönlü» dediğiniz za
man da, 'kendi savunmanızı münhasıran 
Kuzey Atlantilk 'İrtifakı çerçevesinde gö
remezsiniz demektir. Çok yönlü savun
mayı ve dengeleri hesaba katmak lazım
dır. 

Ortadoğu, maalesef senelerden beri, 
Ibir nevi modern zamanların Balkanları 
Ihalinde 'kulanılmaiklta ve ibir nevi, genel 
ıbir İhtilafın, ısilalhlı bir ihtilafın çıkabile
ceği ;bir volkan durumuna getirilmek is-
tenımelktedir. Türkiye Ibu volkanın kar
şısında son derece dikkatli ve ihtiyatlı 
davranmaktadır ve davranmaya da de
vam edecektir. »Bundan hiç kimsenin şüp
hesi olmasın; ama, devam ederken de, 
'kendisinin savunması için gerekli bültün 
tedbirleri alacaktır. 

Bir taraftan, ^değerli arkadaşlarımız 
haklı olarak, «Habur'a yapılan tecavü
zün tekrar etmemesi için Hükümet ge-
rekkli bütlün tedbirleri almalıdır» diyor; 
diğer 'taralftan, Hükümet Ibu tedbirleri 
alırken, «Vay, kuvvet kaydırıyorsunuz» 
deniyor. .Şimdi, bu İrisi ıbir arada olmaz. 
Yani, kuvvet olmadan bunu önleyemez
isiniz; mutlaka kuvvetiniz olacaktır. 
(IANAP sıralarından, «Bravo» sesleri) 

(Binaenaleyh, burada çok nüanslı, çok 
dikkatli olmak lazım. «Hükümetleri ten
kit etmek lazım» güzel; ama, «Hüküme
ti vurmak pahasına, millî menfaatları 
vurmamak lazımdır» diye düşünürüz. 

Bunu, şimdi yapılıyor diye söylemi
yorum. Bunu, yaptığımız zamanlar oldu; 
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üzülerek arz edeyim. Yani, politikadaki 
'belki, heyecanı, belki, düşüncelerimizi 
o derece ileri göltürdük ki, sırf iktidarda 
olalım, vurmak pahasına, millî menfaalt-
ları vurduğumuz çok zamanlar oldu. Bu
na artık, tahammülümüz yok, yapma
mak lazım. 'Bunda çok dikkatli davran
maya mecburuz. Eğer, bunda biz hata 
edersek, bizi de lütfen uyarın; bunu da 
memnuniyetle kabul ederiz. 

Değerli mille bvek.il teri, şu hususu da 
ifade ederek son dakikalarımı kullan
mak istiyorum. Bir memleketin dış po
litikasının muayyen çerçevesi, güç kay
nakları, faktörleri vardır. Bunların bazı
larını değiştirebilir, artırır, eksiltebilirsi
niz, elinizdedir; bazılarını, değiştiremez
siniz; realitedir. 'Birinci realite coğrafî 
yeriniizdir. Bu böyledir; bin yıl önce mil
letler memleket, yurt değiştirebiliyordu; 
bugün değiştiremezsiniz. Komşuları seç
mek de elinizde değildir. Bulunduğunuz 
yerdeki realitelere göre bir dış politika 
oluşturmaya medbursunuz. Bu realiteleri 
oluştururken, bunu dünya dengeleri içe
risinde oturtmak mecburiyetindesiniz. 
Başka türlü tek başınıza yine bu işi gö
türemezsin iz. Gayet açık 'söylüyorum; 
Amerika da tek başına goğüsleyemiyor; 
yanına insanlar alıyor ve o şekilde gö
ğüs lüyor. 

Değiştirmemeniz, değiştirmeyi düşün
memeniz gereken ikinci husus, demok
ratik parlamenter rejim sahibi bir mem
leket olarak, o ailenin içinde yer almaya 
mecbursunuz. Nitekim, dünyadaki siya
sî bloklaşma, kutuplaşmaya baktığınız 
zaman, öyledir. O ailenin.bir parçası ola
rak bulunacaksınız. 

(Bunun dışında değiştirebilecekleriniz: 
Dış politikanızın güçlü olması, ordunu
zun güç seviyesine bağlıdır. Kuvvetli bir 
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ordusu bulunmayan bir dış politika, sa
dece retorikten ibarettir. Ekonominizin 
çok güçlü olması lazımdır ki, sizin za
yıf noktalarınıza fazla (basamasınlar. Sa
vunma sanayiinizin güçlenmesi lazımdır 
ve Türkiye, bunda çok vakit kaybetmiş
tir. iHiükümeltin Ibu alanda yaptığı feda
kârlıklar ve attığı dev adımlar bu zaafı 
örtmek içindir, 

(Burada, yine ambargoyu hatırlamak 
lazımdır ve ,bu, aslında Türkiye için çok 
lüzumlu bir şoktu. ı'Nasıi ki, Avrupa, bu
lgun kısa ve orta menzilli nükleer silah
ların kaldırılmasını (kendisi için bir şok 
olarak (görüyorsa, bu da Türkiye için bir 
şok olarak görülmüştür ve görülmelidir. 

(Bunların hepsinin üstünde en önemli 
dış politika (faktörünüz, millî bütümlüğü-
nüzdür, millî beraberliğinizdir. İçeride 
kuvvetli olduğunuz müddetçe dışarıda 
çok güçlüsünüz; içeride zayıfladığınız za
man (düşmanlarınız artar. Maalesef, en 
son olaylar, 1980 öncesi olaylar da bu
nun ifadesidir. O itibarla, Türkiye'nin 
içeride kuvvetli olması lazımdır. 'Biz, iç 
parlamenter sistemi ve mücadeleyi, hü
kümetlerin tökezlemesi esasına oturtma
ma! ıyız; «iAh, şu ıfcökezleıse de düşse, on
dan sonra belki bir yol açılır» şeklinde 
düşünmemeliyiz. Kusura bakmayın; de
mokratik olmayan bir şekilde veya fev
kalade iç gelişmelerle hükümetler, ikti
darlar 'tökezlerse, tökezleyen Türk Dev
leti olur, Türk millî menfaatları olur. 
Eğer, muayyen bazı realitelere bazı kom
şularımız (gelmişse, Ibu Türkiye'nin iç 
istikrarı ve kuvvetli olmasının neticesi
dir. Saym' Başbakanımız (birçok başkent
lere ilk defa ziyarette bulunuyor. Neden? 
Çünkü, kendisini onlara karşı çok kuv
vetli görüyor, çok kuvvetli hissediyor da 
ondan. 

'Şimdi, devletlerin hiçbirinin zaafı yok 
mudur? Zaaf saymak gerekirse, söyleye

lim, bizim dış borçlar konularında çok 
ısrarlı (konuşan Ibir değerli ekonomist ar
kadaşımız var, Amerika Birleşik Devlet
lerinin 400 milyar dolar dış borcu var
dır. Yani, dünyadaki dış borçların yüz
de 40'ının eşitidir. 1 trilyon dolar da iç 
borcu vardır. 

IİİBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Ama, ödeme gücü de vardır. 

KÂlMIRAN İNAN (Devamla) — Ser
vet dağılımı bakımlından Amerikan ser
vetinin yüzde 36'sı toplumun yüzde V 
inin elindedir. Zaafı yok mudur?.. Zaaf 
mı yok?.. Dünyanın en zengin kulübü 
olan AET memleketlerimde 13 milyon 
işsiz, dünyanın en ileri sanayileşmiş 24 
OECD memleketinde 33 milyon işsiz 
vardır. Bu zaaf değil midir? Bu çok bü
yük bir insanî meseledir ve maalesef 
1970'li yıllardan, yani ikinci petrol şo
kundan bu yana da, dünyada, bilhassa 
sanayileşmiş memleketlerde bile tam is
tihdam bir hayal olmaya başlamıştır. 
Ama, bu realite ile yaşamaya devam edi
yorlar. 

(Belçika'da, son seçimlerden sonra, 
altı aydan beri hükümet kurulamıyor; 
ama, Belçika'da altı aydan (beri hükümet 
kurulamıyor diye hiç kimse de çıkıp da 
şu veya bu formül münakaşası yapmı
yor. ^Burada tekrar etmek istemiyorum; 
çünkü, pdk hoşlanmadığım bir şeydir. 
Yapmıyor. Bizde yeni bir seçimden çı
kalı beş ay olmasına rağmen, istikrarlı 
büyük bir hükümet işbaşında bütün gü
cüyle bulunmasına rağmen, formüller 
münakaşa ediliyor. Bu demokrasi değil
dir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ERTBKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Niye ediliyor ama, Sayın İnan? (ANAP 
sıralarından «Kafasızlığımızdan» sesi) 

I A H M I E T KÜIÇÜKİEL (Elazığ) — Kim 
münaşaka ediyor? Vatandaş ediyorsa 
saygılı olun!.. 
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©AŞKAN — Devam edin efendim. 
Cevap vermeyiniz efendim. 

KAMRAN İNAN (Devamla) — Ha
yır, cevap vermeyeceğim; yoksa, gök-
kubbeyi başıma indirirler. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

lERTEKltN DURUTÜRK (İsparta) — 
Daha iyi olur. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, mü
dahale etmeyiniz lütfen. 

iBuyun Sayın İnan. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) - Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; ge
lecek Türk nesillerine güçlü bir Türkiye 
bırakmak, sağlıklı 'bir Türkiye bırakmak 
hepimizin vazifesidir. Geleceği düşüne
rek, 2OÖ0U, 2öl0'u -ki, 2000 dediğimize 
12 yıl Ikaldı- 2050'leri .düşünerek gitmek 
lazımdır. Bazı alışkanlıklardan sıyrılıyo
ruz. ıBu çok sevindirici ibir hadisedir. Kı
sa ömürlü uygulamalar kendi zamanın-* 
da meyvesini verir; ıhayır, 10 sene sonra 
meyve verecek yatırımlar yapmak lazım. 
50 sene sonraki olaylara bakmak ve ted
birlerini almak lazım. 2010 yılı dünya
sının dengelerini düşünerek siyasî plan
lamanızı yapmak, stratejik değerlendirme 
ve planlamanızı yapmak lazımdır. 

Bu kürsüye ışık sık, Amerika Birle
şik Devletlerinin 13 kişiye hazırlattığı 
tamamıyla »tarafsız -üsitelilk de başındaki 
zat istifa da ettiği görevinden- ibir rapor 
getiriliyor. IBen kendi raporumdan ha
reket etmeliyim. Ben kendi stratejimi, 
kendi ekonomik planlamamı, kendi po
litik planlamamı kendi milletlerarası den
geler değerlendirmem esası üzerinden ta
yin etmeliyim. Buna Ibakmalk lazımdır. 
Hep dışarıdan örnek veriliyor. Kendi
mizden niye örnek vermiyoruz? Kendi
mizin, içeriye yönelik nelerimiz noksan? 
Tedbir bakımından (bunun üzerinde dur
mak lazımdır değerli milletvekilleri. Dış 

ıpolitiıkada Türkiye'nin fevkalade güzel 
ibir tradisyonunu hassasiyetle koruyarak 
götürmek lazımdır ki o 4a- partilerüs'tü 
vasfimizdir. Geçen gün bunu bazı ya
bancı parlamenterlerle karşılaşmamızda 
(bir yabancı ıpaflamenterin «Dış politika
da siyasî partilerin tutumu?» diye sual 
sorduğunda muhalefet partilerine men
sup değerli arkadaşlarımızın çok mem
nuniyetle karşıladığım beyanlarını da 
gördüm: «Türkiye'de Cumhuriyet Hükü
meti, Devletinin dış politika prensipleri 
vardır. Bunun .stilinde farklılıklar olur, 
yaklaşımında farklılıklar olur, ama te
melde büyük ayrılıklarımız yoktur. Bi
zim dış politikamız millîdir» dediler. Bu
nu nereye götürürsek orada kuvvetliyiz. 
'Bu çerçevede, yine muayyen milletlerara
sı kuruluşlarla yaptığımız temaslarda be
raberimizde bulunan muhalefetin sayın 
üyelerinin gösterdikleri feragati büyük 
(takdirle burada kaydetmek ve anmak la
zım; ama, gelin bunu bir ölçüde şu kür-
'sülerden de götürelim. Dış politika ko
nusunda götürelim, savunma konusunda 
götürelim. Onun dışında konu mu yok?.. 
istediğiniz kadar var. Burada hepsini gö
rüşelim. 

Sayın Cem'in İbir teklifleri oldu, biz 
cesaret edemiyorduk Söylemeye, «Bu büt
çe müzakere tekniği sağlıklı değil» dedi
ler. «IBu parlamentoyu yıpratıyor» dedi
ler Biz «öyleseydik, maazallah, «Muhale
fetin murakalbe hakkını sınırlama» diye 
alinindi; kendilerinden geldiği için, te
şekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten, bu
nun üzerinde, siya'sî partilerin gurp yö
neticilerinin bir araya gelip durması la
zım. Plan ve (Bütçe Komisyonunda bir 
ay süre ile görüşülen bir bütçenin, 15 
gün süre ile Iburada -parlamentoyu ve 
bütün bürokrasiyi taşımak suretiyle- bu 
metotla görüşülmesinin pek isabetli ve 
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sağlıklı olmadığı Orta'dadır. Aslında, de
mokrasi yenililkler rejimidir de. Yenilik 
getirmek, relforım getirmek lazımdır diye 
düşünürüm ve hiç merak buyurmasın-
lar değerli arkadaşlarım, AET'ye olsun, 
(dünyanın diğer bütün forum ve kuruluş
larına olsun, Türkiye'ye 'hiçbir zaman 
İkinci ısınnf 'bilet almayacağız ve aldır
mayacağız. (ANAP 'sıralarından alkışlar) 
Bu konuda, Türkiye'nin (bütün tarihî bo
yunca 'birinci mevkide ve planda bir 
devlet olduğunu unutmamak lazım. Bazı 
Amerikalı meslektaşlarımla çalışmalar 
kabı karşılaştığım da, bilhassa Cenevre' 
deki 'büyükelçiliğim sırasında, biraz sözün 
gelişi, akımı içerisinde ve biraz da neşe
li bir anda hep hatırlatırdım; «Sizin kı
tanızın keşfinden 39 yıl önce, bizim ata-
krumız İstanbul'u işgal etmişlerdir... 

İBRAHİM IDOMİİIR (Antalya) — «iş
gal» değildir o, «fetih» tir efendim. 

KÂİMRAN (İNAN (Devamla) — Sizi 
fethetmek mümkün değil değerli karde-
ışim, bunda başarılı olamayacağım. 
(ANAP sıralarından gülüşmeler, alkış
lar) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — «İş
ığa!» değildir. Sözünüzü ıgeri alın; fet
hettik Ibiz İstanbul'u. 

BAŞKAN — Sayın İnan, toparlayı
nız lütfen efendim. 

İBRAHİM DEMİR ((Antalya) — Çağ 
atladık biz orada çağ; unutmayın o ta
rihi; toparlanın. 

IBAŞKA'N — Sayın İnan, lütfen to
parlayınız efendim, lütfen... 

KÂlMRıAN İNAN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, toparlayacağım. Toparla
mak da lazım; aksi takdirde, bu (güzel 
havaya, rahatsızlığın bazı yankıları yan
sıyacaktır ve 'bu rahatsızlığın devamını 
da gönlüm Ikalbul etmez; çiünıkü, bütün 
bunları ortaya koymaya devam edersem, 

korkarım ki, rahatsızlık, kontrolü lim* 
kansız Ibir seviyeye .gelecektir. 

lÜBRAHİİM DBMıİR (Antalya) — Ra
hatsızlık zihninizde beyefendi. 

KÂM'RAN İNAN (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri... 

ALİ ESER ((Samsun) — Lütfen, fetih 
ne demektir İngilizce'sini söyleyin. 

IBAŞKAIN — ıBir dakika efendim, 
müsaade edin, müdahale 'ötmeyin. 

İBRAHİM (DEMİR (Antalya) — Ba
tılılar bile «ıfe'tih» diyor, «işgal» demiyor. 
((ANAP sıralarından gürültüler) 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, susturun lütfen. 

(BAŞKAN — Sayın İnan, devam edin, 
cümlenizi tamamlayınız efendim, lütfen. 

iKÂ'MRAN İNAN (Devamla) — Ta
mamlayacağım; çünkü, bütün zorlama
lara rağmen bir şey söylemeyeceğim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... De
vamlı, müdahale etmemelerini söylüyo
rum. 

İKÂiMRAN İNAN (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, duş politika bütçe 
müzakereleri, genellikle bütün parlamen
tolarda, o hükümetlerin ve devletlerin 
dış dünyaya mesaj verme vesileleridir; 
içeride birbirlerini hırpalamak vesilesi 
değil ve bu mesajı burada iyi kullanmak 
lazımdır. (Batılı partnerlerimize karşı iyi 
kullanmak lazım, Iböllge dostlarına, dev
letlerine karşı iyi kullanmak lazım. Da-
Vos*ta el uzattığımız memlekete karşı 
-niyetlerimizin çok iyi olmasına rağmen-
millî menfaatleriımizinden en ufak bir 
(fedakârlıkta bulunmayacağımızı anlat
mak suretiyle iyi (kullanmak lazımdır. 
AET'ye «İlanihaye NATO içerisinde 
kendilerinin savunucusu olarak kalıp da, 
ekonomik ve sosyal bütünleşmelerinde 
yer almayacağız...» şeklinde hatırlatmak 
ve tanıtmak lazım. 
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îBü'tün temennim şuydu : Bu 'güzel 
mesajlarda, burada birlik ve 'beraberlik 
gösterelim. 

Bize bazı taşlar atıldı, bunu da mem
nuniyetle karşılıyoruz ve bunları teker 
Iteker alıp cebimize koyarak, memnuni
yetle ve hepinizi saygıyla selamlayarak 
huzurlarınızdan ayrılıyoruz. 

• ^ • 

/. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. 
Sayıları : 22, 23, 44, 45) (Devam) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (De
vam) 

1. — dışişleri Bakanlığı 1988 Malî 
Yılı Bütçesi 

2. — Dışişleri Bakanlığı 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

©AŞKAN — Görüşmelere kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

(Komisyon ve Hükümet yerindedir. 
Şahısları adına, lehinde, Konya Mil

letvekili Sayın Talip özdemir; (buyurun. 

Teşekkür ederiz. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
inan. 

Görüşmelere, 14.301da devam etmek 
üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.30 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
AÜÎ TALİP ÖZLOMiİ'R (Konya) — 

Sayın (Başkan, Yfiice Meclisin değerli 
üyeleri; hepinizi şahsım adına saygı ile 
selamlıyorum. 

1988 malî yılı Dışişleri Bakanlığı /büt
çesi üzerinde çeşitli 'görüş ve eleştiriler 
dile getirildi. Partimizin iktidarı süresin
ce izlediği dış politikanın geleneksel Türk 
dış politikasına hareketlilik getirdiği 
inancını iifâde etmek istiyorum. İçte ol
duğu gilbi dışta da sorunların çözümüne 
yönelik Ibir yaklaşım içinde olmak, Tür
kiye'nin gerek ikili ilişkilerinde, gerek 
uluslararası sorunlarda aktiif ve yapıcı 
Ibir rol oynamasını sağlamıştır. 

NATO'ya üye olmakla beraber, ba
tı camiasının 'siyasî ive ekonomik kurum-

İKtNCt OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Bakkam ekili A. Hüdai Oral 

KATİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Cemal ÖzbUcn (KırklareU) 

BAŞKAN — Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin 58 İnci Birleşiminin İkinci Otu
rumunu açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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larının dışında kalmak, Türkiye'nin Av
rupalı müttefikleriyle ilişkilerinde zaman 
zaman sorunlar yaratmıştır. Avrupa Top
luluğuna tam üyeliğin gerçekleşmesin in 
bu pürüzlerin ortadan kaldırılmasına ve 
Türkiye'nin Ibu bölgede siyasî »ve ekono
mik açıdan dalha güçlü hale gelmesine 
katkıda bulunacağına inanmaktayım. Ni
tekim, Avrupa Topluluğu organları Tür
kiye'nin (başvurusunu incelemeyi kabul 
ederek, tam üyelik konusunda önemli 
bir adım atılmıştır. Geçtiğiımiz günlerde, 
İngiliz 'Başbakanının ülkemize yaptığı zi
yarette, Türkiye'nin batılı ülkelerle iliş
kilerinin gelişmesi İhtimalinin artmasına 
sebep olmaktadır. 

Ortak Pazar üyeliğinin İbir süre son
ra gerçekleşeceği igözönüne alınarak, eko
nomik ve siyasî entegrasyonun sağlanma
sı ve topluluğun çeşitli organları ile iliş
kilerin geliştirilmesi için uzman persone
lin yetiştirilmesine ve istihdamına öncelik 
verilmesi isabetli bir tutum olarak gözük
mektedir. 

Yunanistan ile yakın zamana kadar 
süregelen gerilim politikası, barışçı amaç
larla başlatılan girişimler sayesinde sona 
ermiş ve diyalog ortamı yaratılmıştır. 
ıDavosta gerçekleşen Ibu yumuşama or
tamının, müzminleşimiş 'sorunların zaman 
ilcinde gözüme kavuşmasını da imkân da
hiline getirmiştir. 

Benzer bir diyalogun Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumlhurbaşkanı Sa
yın Denktaş ile Rum 'yönetiminin yeni 
lideri Vasiliu arasında başlatılmasının, 
Kılbrıs meselesi için olumlu bir başlan
gıç olacağı kanaatindeyim. 

Yunanistan ile Türk idaresinde yara
tılan olumlu havanın Türk Hükümetinin 
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Kıibrrs konusunda daha tavizkâr bir tu
tuma yöneleceği anlamında yorumlanma
sı Ihiçlbir zaman mümkün değildir. Bu 
Ihuısus, Ulusal Birlik Partisinin büyük 
kongresine katılmak amacıyla Kuzey 
Kılbrıs Türlk Cumlhuriyetine yaptığımız 
ziyarette tarafımızdan açıkça beyan edil
miştir. 

ıDışarıda ülkemizi yıpratmak 'isteyen 
önyargılı çevrelere insan hakları konu
lunda Türkiye'ye yöneltilen eleştiriler, 
demokratik sisteme işlerlik kazandırılma
sı ile dayanaktan yoksun bir hale gel
miştir. Bu konukla Avrupa İnsan Halk
ları Komisyonunun bireysel1 başvuru 
'hakkı tanınmasının yanı sıra, Birleşmiş 
iMilletler ve Avrupa Konseyi çerçevesin
de hazırlanan işkence ve zalimane dav
ranışların 'önlenmesine ilişkin sözleşme
ler Türkiye tarafından da imzalanmış
tır. Bu gelişme, insan hakları ve demok
rasiye olan inancımızın teyidi anlamın
dadır. 

IDeğerli milletvekilleri, Bulgaristan'da
ki Türlk azınlığın asimile edilmesi kar
şısında, sorunun, gerek doğrudan giri
şimlerle, gerek uluslararası kuruluşlara 
Igötürülmesiyle soydaşlarımızın hakları
nın savunulması yolunda olumlu gayret
ler olarak görülmektedir. Bulgaristan'la 
insanî konularda işbirliğini öngören pro
tokolün imzalanması, her Ikon uyu doğ
rudan ve yapıcı bir şekilde ele alma 
isteğinin bir 'sonucu olarak gerçekleşmiş
tir. 

iProtokolün bazı sorunların çözümü
nü sağlamakla birlikte, Bulgaristan'da 
yaşayan Türlk ısoydaşlarımıza baskıların 
İhalen devam ettiğine 'dair endişelerimizi 
de beraberinde getirmektedir. Bu neden
le protokolün imzalanmasından sonra da 
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Bulgaristan'ın asimilasyon politikasına 
karşı çabaların sürdürülmesi olumlu kar
şılanmaktadır. Bu gayretler sorunun unu
tulmaması açısından büyük bir önem 
taşımaktadır. Nitekim mart ayında Am
man'da yapılan islam Konferansı Dışiş
leri Bakanları toplantısında, 'Bulgaristan' 
m baskıcı uygulamalarını dile getiren bir 
ikararın kabulü bu konuda Türkiye'nin 
kararlılığını ortaya koymuş ve İslam 
ülkelerinin desteğini sağlamıştır. 

Hailen devam etmekte olan Iran-Irak 
savaşının (kentler saıvaşı ve kimyasal si-
lalh kulanılması ile kritik bir noktaya 
gelmiş olması 'bütün dünya ülkeleri gi
bi, memleketimizi de son derece üzmek
tedir. IBu durumda Türkiye'nin her iki 
ıtaraıf için iyi ilişkilerin korunmasında 
çök dikkatli olması gerekmektedir. Her 
iki ülke ile ilişkilerin hassas bir dengeye 
dayalı olmasına rağmen, Türkiye'nin sa
vaşın sona erdirilmesi için her yapıcı gi
rişimin sorumluluğunu alabilmesi de tak
dire şayandır. 

ıDeğerli milletvekilleri, İsrail işgali al
tındaki topraklarda aralık ayından bu 
yana giderek gelişen Filistin direnişi böl
gede acil ve kalıcı (bir barışın acilen ger
çekleşmesini zorunlu bir hale getirmiş
tir. Toprakları işgale uğramış bir halkın, 
baskıya ve zulme karşı kendi kaderini 
tayin isteği İle başlattığı direniş yıllar
dır süregelen bu haksızlığı yeniden dün
ya kamuoyu gözleri önüne getirmiş, ser
gilemiştir. Bu durum, siyasî mülahaza
ların bir yana bırakılarak, haklı bir da
vanın açı'kça desteklenmesini gerektir
mektedir. Nitekim İsrail'in işgali altın
daki topraklarda insanlık dışı uygulama
lar dünyanın çeşitli yerlerindeki Ya
hudi kuruluşlarının dahi tepkisine neden 
olmaktadır. İzlediği aktif dış politika ile 

Ortadoğu'da siyasî ağırlığı her geçen 
gün artan memleketimizin bu konudaki 
yaklaşımı da umut vericidir. Türkiye, İs
rail'in işgal altındaki halka uyguladığı 
sert önlemleri kınamaktadır. İnsan hak
ları ihlallerine karşı ise, İsrail'i uluslar
arası sözleşmeler uyarınca kendisine dü
şen vecibeleri yerine getirmesi için her 
fırsatta ikaz etmektedir. İsrail'in bölge
de direnişi kırmak için, Filistinlilere eko
nomik baskı uygulamasına karşı Türk 
Kızılayının 'Birleşmiş .Milletler aracılığıy
la dağıtılmak üzere gıda yardımında bu
lunması yerinde bir karar olarak nitelen
dirilmektedir. Soruna adil ve kalıcı bir 
çözüm bulunması için tüm tarafların rı
zasıyla bir uluslararası konferansın top
lanmasında yarar görülmektedir. Türki
ye'nin bu konuda sürdüreceği girişimle
rin Filistinlilerin haklı isteklerinin karşı
lanmasında önemli bir destek teşkil ede
ceği kuşkusundan Türkiye'nin Filistin 
davasına verdiği destek ve mart ayı için
de Türkiye'yi ziyaret eden FKÖ Siyasî 
Lideri Faruk Kadldumi tarafından da 
açıkça belirtilmiştir. 

Değerli üyeler, konuşmamı bitirirken, 
iki gün önce menfur bir saldırı sonucun
da katledilen FKÖ liderlerinden Halil 
El-Vezir için tüm Filistin camiasına 
üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi 
ıjfade etmek istiyorum. Nereden gelirse 
gelsin ve kimi hedef alırsa alsın şidde
tin her türüne karşı olduğumuzu belirt-
ımek istiyorum. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Özdemir. 

Dışişleri ıBakanı Sayın Mesut Yılmaz; 
buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 
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DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YİLMAZ (Rize) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; evvela, Bakanlığın 
bütçesi üzerinde, görüşlerini, e'Ieşıtirileri-
rai, dileklerini dile getiren Bakanlığıımın 
icraatı üzerindeki 'görüşlerini bu kürısü-
dıe ifade eden sayın grup sözcülerine 
(teşekkürlerimi sunuyorum. 

Hü'kümebJmizin, geçtiğimiz dönem 
içerisindeki dış politikaya İlişkin uygu-
laımalarını, bu uygulamalara esas teşkil 
eden değerlendirmeleriımizi ve şu anda 
gündemiımizi teşkil eden dış gelişımelere 
ilişkin görüşlerimizi, sizlere dağıtmış ol
duğumuz kitapçıkta oldukça detaylı bi-
çiımde dile getirdim. Burada bunu tek-
rarlarnak niyetinde değilim. Beniım bu
rada yapmak istediğim daha çok icraa
tımız üzerinde eleştir illerin i dile getiren 
sayın milletvekillerine 'bu eleştirilerine 
ilişkin cevaplarımızı sunmak olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, dış politika ba
rışa yönelik bir tedbirler manzumesidir. 
Evvela duş politikayı böyle anüamamız 
gerekir. Barışa yönelik bir tedbirler man
zumesidir. Evvela dış politikayı böyle an
lamamız gerekir. Dış politika alanında 
ne yapılacaksa, hangi tedbirler uygula
nacaksa ıbunlar mutlaka 'barışa yönelik, 
barışa dayalı ve 'barışçı araçlarla yaprl-
anak durumundadur. 

Dış politikamın 'bir ikinci özelliği de 
gerçekçi olmayı gerektirımesidir; dış po
litikada abartmalı sözlere, birtakım reto
riklere yer yoktur, yani ihtilaflı olduğu
nuz kimseleri yaprak gibi titretmek, on
ların kafasına gök kubbeyi geçirmek dış 
(politika uygulamaları olamaz. (ANAP 
sura'îarından alkışlar) Bunlar sadece iç 
politika kaygılarıyla söylenmiş olan, as
lında dış politikaya zarar verecek sözler
dir, (Buraların olduğu yerde dış politika

ya gerek yoktur; dış politikayla netice 
ala'madığınız zaman ancak bu tedbirlere 
başvurabilirsiniz. Onun için, benim bu
radaki konuşmam, hükümetimizin önü
müzdeki' dönemdeki icraatı, tıpkı şu geç
tiğimiz dönemdeki' .icraatımız gibi barışçı 
sınırlar içerisinde olmak durumundadır. 
Dış politikan in bu anlayışına uygun ol
mak zorundadır. Aslında bütün bu ihti
yatsız söylenmiş sözlere, bu kürsüde de 
zaman zaman ifade edilen birtakım üs
lup farklılıklarına, birtakım farklı yak
laşımlara rağmen memnuniyetle tespit 
etmek durumundayız ki, Türkiye'de dış 
politikanın, bizi bir çok ülkelerden ayı
ran biır temel1 özelliği var; duş politikada, 
Türkiye'de temel hedefler konusundı., 
millî hedefler konusunda aramızda hiçbir 
ayırım yoktur. Bu görüşmelerin de bir 
defa daha teyid ettiği' üzere, ne Ana-
muhalefet Partisiyle, ne de diğer ımuıha-
lefet partisiyle temel ımeseleleriımiızde, 
temel hedefler itibariyle aramızda hiçbir 
farklılık yoktur. 'Bunu, Türk dış poli
tikasının en güçlü unsurlarımdan biri 
olarak burada bir defa daha 'ifade et
mekten büyük mutluluk duyuyorum. 
Aramızdaki ayrılıklar daha çok (üslup 
farkları ndadır. Şüphesiz bazı yaklaşım 
farklılıklar imiz da vardır ve şüphes'z 
burilar bol miktarda ;iç politika motif
leriyle doludur; ama, bana, Dışişleri 
'Bakanlığına asıl güç verecek olan bu 
ayrılıklar değil, aramızdaki benzerlikler
dir, ortaklıklardır. Bu ortaklıkları, bu ben
zerlikleri, bugüne kadar olduğu gibi bun
dan sonraki dönemde de olanca ağırlığıy
la kullianacağıımızı ve bunu dış politikamı
zın yürütülmesinde bize en fazla güç ve
ren unsur olarak gördüğümüzü buarada 
bir defa daha vurulmak istiyorum. 

ISayın milletvekilleri, devletler ara
sındaki. ihtilafların çeşitleri vardır; öyle 
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ihtilaflar vardır ki, yarilış anlamalardan 
konaklanır; küçük ihtiaflardır. Eğer iki 
ülke, 'aralarında ihtilaf olan ülkeler 'iyi 
niyette, ortak bir anlayışla meselelerin 
üzerine eğilirlerse bu küçük ihtilafları 
çözmek mümkündür; ama, öyle ihtilaflar 
vardır ki dana köklüdürler; bu ihtilafları 
kısa vadede çözmek mümkün olmayabi
lir; .iyi niyete rağmen oHmayabilir. Or
tak yaklaşıma, bu ihtilafları çözme hu
susundaki ortak iradeye rağmen 'bu ihti
lafları kısa vadede çözemezsiniz. Bun'lar 
zaman •gerektirirler; ama, bunları da or-
Ita vadede, uzun vadede çözebilirsiniz 
'bunları da orta vadede, uzun vadede çö-
zebilirainilz ve nihayet öyle •ihtilaflar var
dır ki, taraf Harın tutumları kemikleşmiş
tir, bu ihtilafları hiçbir zaman çözemez
siniz; o ı'ıhti'lafliarla beraber yaşamaya 
mecbursun uzdur. Sayın İnan'ın, ifade 
ettiği gibi, komşularınızı seçme ve de
ğiştirme hakkınız 'Olmayacağına göre, 
komşularınızla ihtilaflarınızda, birlikte 
yaşamanız gereken lihtilaflar da olabilir. 

Şimdi, (bakınız, örnek olarak 'burada 
zannediyorum, sabahki görüşmelerin en 
ıgeniş 'bölıümünü kapsayan Türk - Yunan 
.ilişkilerine değinmek istiyorum.. Yunan-
'isiban'la bizim önemli sorun'lammız vardır, 
önemli ilhtilaflarımız vardır, köklü ihti
laflarımız vardır. Bu ihtilaflarımızın çö
zümü konusunda belli bir tecrübemiz 
vardır, yani bu ihtilaflar bugün ortaya 
çıkmamıştır; bu 'ihtilaflar uzun bir za
manı kapsamaktadır. Bu uzun zaman 
içerisinde, bu ihtilafların geLisiminde 
farklı 'birtakım yöntemler uygulanmıştır; 
1980'lere kadar devam eden bir diyalog 
mekanizması vardır. Yani, Davos'ta baş
layan diyalog süreci, Yunanistan'la ara
mızda ilk defa başlayan 'bir süreç değil; 
1980'e kadar devam eden bir diyalog sü

recimiz vardır. 1980'lerin başından Da-
vos'a kadar yedi sene boyunca süren bir 
gerginlik dönemimiz vardır ve nihayet 
Davoslta 'başlayan, bu sene 30 (Ocak ta
rihinde, iki başbakan arasında imzalanan 
'bir protokole başlatılan yeni bir diyalog 
süreci vardır. 

IŞimdi, bu yeni başlayan süreci, çeşit
li yönleriyle eleştirmek mümkündür, yani 
şu aradan geçen ikibuçuk ay içerisindeki 
neticeleri itibarıyla yetersiz görmek, sa
yın muihatefet sözcülerinin ifade ettik
leri gibi, değerlendirmek mümkündür. 
'Bu 'Sürece çok büyük ümitler, büyük 
beklentiler bağlamak da mümkündür; ba
na göre, ikisi de yanlıştır. Çünkü, bu 
sürecin dayandığı en önemli farklılık 
şuradadır!: Bugüne kadar Yunanistan'la 
ıgiriışıbiğimiz çeşitli diyalog denemelerinin 
'hiçbirisi kapsam itibariyle Davos'ta baş
layan diyalogla benzer'lliik göstermemek-
ıtedir; onlar, sadece mevzi ihtilafları, sa
dece belli konulardaki lihtilalflları konu 
alan diyaloglar olmuşlardır. Geniş ölçü
de kıta sahanlığı ihtilafını konu alan bir 
diyalogu yaşadık, ihiçbir netice alamadık. 

Davos'ta getirilen , yenilik, esas iti
barıyla birinci önemli yenilik, bu diya
logun kapsamının Türk - Yunan İlişki
lerinin bütününe teşmil edilmesidir. İkin
cisi, yeni başlayan bu diyalog sürecinde, 
kapsamı yanında, tarafların yaklaşımında 
da önemli bir farklılık olduğunu ifade 
etmek durumundayım. Yedi sene devam 
eden bir gerginlik politikasının, ne iki 
ülkenin çıkarlarına, ne de ihtilafların çö
zümüne yardımcı olmadığı gerçeğinden 
'hareketle, haltta bu çözümsüzlüğün so
runları daha da ağırlaştırdığını, zaman 
içerisinde mevcut ihtilaflara yeni bazı 
ihtilaflar eklediği gerçeğinden hareketle, 

Davos'takt yeni diyalog sürecine her iki 
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ülke daha gerçekçi; bk yaklaşımla baş
lamaktadırlar ve nihayet bu diyalog 
süreci, eskillerinden farklı olarak, en üst 
düzeyde gerçekleştirilen bir diyalogdur. 
Yani, başbakan düzeyinde, hükümet 
'başkanları düzeyinde haşlatılan bir diya
logdur. Kendi [mekanizmalarını getiren, 
'bunları detayları ile düzenleyen, netice 
almaya yönelik bir diyalogdur; ama he-
mıen itfade edeyim, hu diyalogun en 
önemli tehlikelerinden birisi, bu sürecin 
en önemli 'tehlikelerinden birisi sayın 
muhalefet temsilcilerinde işaretler 'n i 
gördüğümüz bazı aşırı beklentileri., sa
bırsızlık alametlerini de 'birlikte getire
bilir nitelikte olmasıdır. 

Davos'ta başlayan süreç sabır gerek
tiren hir süreçtir, gerçekçilik yanında sa
bır gerektiren bir süreçtir, iyi niyet ge
rektiren bir süreçtir. Bu süreç içerisinde 
rnesafe almamız ancak tarafların Davos 
ruhuna uygun yalkiıaşımlarını zaman içe
risinde sabırla, iyi niyetle sürdürmeleri
ne bağlıdır. Onun için burada (sabırsız
lıktan kaynaklanan, birtakımı erken bek
lentilere yönelik duygularla bu süreci 
erken mahkum etmeye çalışmak, Tür
kiye'nin çıkarlarına hizmet etmez. 

(Davos'ıCa iki ülkenin, (ilki ülke başba
kanının mutabık oldukları (temeli husus 
şudur: Aramızdaki sorunları, aramızda
ki ihtilafları barışçı yollardan çözümle
yeceğiz, 03u barışçı ımıdkanizmayı başla
tırken (diyalog ve müzakere sürecini baş
latırken her iki üllke de temel 'ihtilaflı 
konulardaki yakliaşıımlarından fedakârlık 
yapmış değinlerdir. Yunanistan ile ara
mızdaki (sorunlar aslında bir sorunlar 
kompleksidir. !Bu fevkalade karmaşık so
runlar kompleksi içerisinde Ege'deki ka
rasularının (genişliği vardır, Ege'deki ha
va sınırı meselesi vardır, Ege'deki kıta 
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sahanlığı ımeselssi vardır, Ege adalarının 
silahlandırılması meselesi vardır, NATO' 
nun komuta kontrol alanları meselesi 
vardır... 

Şimdi, bu yeni süreç (içerisinde, bü
tün bu ihtilafları birlikte kucaklayan 
bir süreç (içerisinde 'bunların çözümüne 
yönelik bilr adım atılırken, şu önemli ye
nilik getirilmiştir: Denmiştir ki, «İki ta
rafın da bu liihOllafliardalki (tutumu kemik
leşmiştir. Bunun kısa vadede önemli de
ğişiklikler göstermesi beklenemez. O hal
de, yapılması gereken iş, eğer aramızda 
(bu temeli ihtilaflı konuların dışında, iıh-
'tüaf teşkil eden küçük meseleler varsa, 
bir kere bunları 'oözümiem'eliiyiz. Temeli 
ihtilafların çözümüne iü'şkin bir diğer 
önemli adım olarak aslında her iki ül
kenin de çıkarına hizmet eden işbirliği 
konularında gelişme sağlamalıyız, yani 
(bu ihtilaflardan dolayı askıya alınmış 
olan, bu ihtilaflardan dolayı gerekli ge
lişmeyi gösterememiş olan belJİ alanlar
daki işbirliği konularına ağırlık verme
liyiz. Zaman içerisinde arasındaki! bu 
(işbirliği imkânları geliştikçe, bunlara 
yenileri kaltıldkça, ihtilaflı konularda me
safe almamız mümkün hale gelebilir.» 

Şi'mdi, Davos'ıta başlayan bu yeni 
sürecin, bugüne kadar kat ettiği mesafe 
içerisinde, Türk ve Yunan taraflarının 
tutumlarını gerçeikçi bir biçimde değer
lendirirseniz, zannediyorum ki, şu sonuç
lara varmak bu gerçekçiliğe uygun ola
caktır: 

Biz, Türk Hükümeti olarak, Davos 
ruhuna zarar verebilecek; yani, mevcut 
ihtilafları daha ileri boyutlara götürecek 
veya bu iıthiıllaflara yenilerini 'ekleyecek 
ve netice itibariyle, aramızda yaratılan 
iyileşme ortamına hizmet etmeyecek her 
ıtürüü (beyandan fcaçınmışızdır. Buna mu-
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kabil! Yunan tarafından aynı soğukkan
lılığı, aynı yaklaşi'mı görebildiğimizi söy
leyemem.. (Hatta Yunanistan'da, aynı hü
kümet içerisinde yer alan değişik şahıs
ların değişik beyanlarıyla karşı karşıya 
kaldık; IDavos'un, aslında nanheleniznı 
hareketi 'içerisinde bir taktik hareketi 
olduğu beyanlarlyla kargı karşıya kaldık. 

'Bütün bunlar Türkiye'de birçok in
sana aslında ümit kırıcı gelişmeler olarak 
görünebilir; aıma Türk diplomasisinin 
Yunanistan'la olan tecrübesinden esin
lenerek, Yunanistan'daki iç politika ge
lişmelerinden meseleyi' soyutlayarak, ger
çekçi 'bir hiçimde, aynı iyi niyetli, aynı 
yapıcı tutumumuzu önümüzdeki dönem
de de sürdüreceğimizi, 'burada ibir defa 
daha ifade ediyorum. Çünkü, mesela 
hakiniz, temel' meselelierimizdon birisi 
kıta sahanlığı meselesidir. Yunanistan, 
bu meselenin uluslararası hukuka uygun 
biçimde çözümlenımesni istemektedir; 
ama aynı Yunanistan, adaların silahlan
dırılması konusunda uluslararası hukuka, 
uluslararası anlaşmalara uygun davranma
makta direnmektedir. Yani, yöntem açı
sından Yunanistan'ın çilföe standart 'kul
lanma alışkanlığı vardır. Türkiye'nin tu
tumu ise kesindir; Türkiye, Yunanistan' 
la arasındaki bütün sorunları bu müza
kere süreci içerisinde, karşılıklı hak ve 
çıkar dengesine uygun biçimde çözüm
lemeyi amaçlamaktadır. 

'Bizim tutumumuzun, ihtilafların 'bü
tünü dikkate alındığında, devletlerin za
man içerisindeki tutumlarının geçmişi 
dikkate atadığında, daha gerçekçi oldu
ğuna şüphe yoktur. 

Şimdi, Oavos'la getirilen mekanizma 
önümüzdeki mayıs ayından itibaren res
men çalışmaya başlayacaktır. Önümüz
deki mayıs ayının son haftasında, Atina 

ve (Ankara'da karşılıklı olarak oluşturu
lan iki komıitıe faaliyete başlayacaklar
dır. Bu komite faliyetlerinde çok kı
sa zaman içerisinde ihtilafların çözümü
ne yönelik kesin sonuçların alınabileceğini 
'beklemek gerçekçi değildir. Hatta bu ilk 
toplantıda, muhtemelen, sadece mevcut 
tutumlarımızı karşılıklı olarak gözden 
geçireceğiz. Yani, bu ihtilaflar üzerinde 
bir ım'üzakereyi dahi bu ilk toplantıda 
muhtemelen öngörmüyoruz; ama, daha 
önce söylediğimi gibi, en azından belli bir 
süre birlikte yaşamak durumunda oldu
ğumuz bu ihtilafların devamı süresince 
karşılıklı ilişkileriımlzi düzenleyecek, ara
mızdaki güven duygusunu artıracak bazı 
tedbirler alınması zarureti vardır. Bu 
tedbirlere hem bizim açımızdan, hem 
Yunanistan açısından zorunluluk vardır. 
Yani kısa vadede, Yunanistan'la kurdu
ğumuz bu yeni diyalog mekanizmasının 
kısa vadedeki amaçları, karşılıklı güven 
sağlayıcı, güvenlik artırıcı önlemlere ağır
lık vermek, varsa aramızdaki ufak İh
tilaflı konuları çözümlemektir ve bu ara
da, aramızdaki işbirliği imkânlarını ge
liştirmektir; kültürel alanda, ekonomik 
alanda, ticaret alanında, turizm alanında 
işbirliği olanaklarımızı, mümkün olan en 
ileri ölçüde gelûşitirmıektir.. Temel ihtilaf
larla ilgili meseleler bu mekani'zmanın, 
ancak orta vadede, belki de uzun vadede 
•el atacağı, çözümleyebileceği konular
dır. Meseleye bu perspektif içinde bak
makta, bu kapsamı içinde görmekte ve 
meselenin çözümünü bu gerçekçi yakla
şım İçinde amaçllamakta mutlak zaruret 
vardır. 

Sayın milletvekilleri, burada en çok 
üzerinde durulan ikinci bir konu, Bul
garistan'la olan ilişkilerimizdir. 1984 yı
lma kadar Türkiye ile Bulgaristan, farklı 
rejimlere, farklı siyasî yapılara sah'p ol-
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dulklllan, farklı güvenlik sistemlerine üye 
oldukları halde, aralarındaki komşuluk 
ilişkilerinin derecesi itibariyle, bütün 
dünyaya örnek gösterilen iki ülkeydi. 
(Bi'ziım Bulgaristan'la 'il'ışkillerıiınTİz bu 
kadar ımükemmel bir düzeydeydi. 

'Plan ve Bütçe Komisyonunda da söy
ledim. 1984 yı'lı başından iti'baren Türki
ye'ye bazı haberler gelmeye başladı; Bul
garistan'da Türk asıllı [Müslümanların, 
soydaşlarımızın as 'imlerimin zorla değişti-
riCdiği, buna mukavemet gösterenlerin 
zorla 'bastırıldığı ve Türkçe konuşmak
tan, islam dininin gereklerimi yerine ge
tirmeye kadar çok çeşitli kısıtlamaların 
Bulgaristan'da yürürlüğe konduğuna iîi'ş-
kin bilgiler geldi. !Pkn ve Bütçe Komis
yonunda açıklıkla söyledim - Burada eleş
tiri konusu oldu, ama ben ıbu kürsüden 
de 'tekrarlıyorum - 1984 ynüında; yani 20 
•nei Yüzyılın son çeyreği 'çerVnde yanı 
başımızda böyle olayların olabileceğine 
ihtimali vermed k. Hükümet'in elindeki bü-
•tün ikanallardan bunların doğruluğunu 
araştırdık. Bunların doğruluğuna ilişkin 
kesin bi'igiier edindiğimiz noktada, zan-
nediyorumki, bu durumda düşünülebile
cek olan bütün tedbirleri 'içeren, akla ge
lebilecek olan; ama gerçekçi 'bir değer
lendirmenin akla getirebileceği bütün 
'tedbirleri içeren bir politikayı başlattık. 
Bu politikadan bugüne kadar en ufak 
bir inhiraf yapılmış deği'Jdir. 

Bu politikanın ilk başladığı noktada, 
Bulgaristan'a bu 'meseleyi aramızda mü
zakere yoluyla çözümleme arzumuzu az
ılar ettik. Bu ımesdenin kendi içişleri ol
duğunu söyled'ler, Türkiye'yi i!gi:lend:ren 
hiçbir yönünün bulunmadığını söylediler 
ve tarihî gerçekleri inkâr ettiler; ama 
bu meselenin paş;ni bırakmadık. Bu -me
sele aslında biır günde, bir ayda, bir se-
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nede, on senede çözümlenecek bilr mese
le olarak gö'nümmıemökıtedir. 

İBRAHİM ıDBMtR (Antalya)— 70 
milyon olunca çözeriz. 

DlŞI^LE'Rt BAKANI A. MIESUT 
YILMAZ (Devamla) — 70 miyonu da 
söyleyeceğim. 

Burada, Türkiye Büyük Millet ıMec-
llisinde, geçen dönem bulunan sayın mil
le tvelc iller i 'hatırlayacakla rd ı r, B ulgar is tan 
konusunda ıbir kapalı oturum yapılımış-
tır. Zannediyorum, yedi. sekiz saat sür
müştür. O zaman ben Dışişleri Bakan 
Vekili ve Devlet Bakanı olarak Yüce 
Meclise, bu meselede uygulayacağımız 
politikanın esaslarını, bu politikanın araç
larını, hedef terini içeren çok uzun b iliği 
verdin. O gizli oturumun çerçevesinde 
ne s'öylemmişse, bugüne kadar o tedbir
lerin hepsi uygulanmaktadır. 

O durumda da burada söyledim: Bi
ze önerilen bütün tedbirlerin, ta'b'iî diplo
ması sınırı içerisinde kalan tedbirlerin, 
hepsi düşünülmüştür, hepsi uygulanmış
tır; hem de söyleyenlerin belki de düşü
nemeyecekleri ölçüde uygulanmıştır. 

'Şimdi aradan üç sene geçmiştir. Eğer 
üç sene sonra Bulgaristan bizimle bir pro
tokol İmzalamışsa, ıbu prötokelda insanî 
meseleleri de bizimle görüşmeyi kabul 
etmişse ve en önemlisi her iki ülkenin de 
taraf olduğu Helsinki Nihaî Senedine atıf 
yapılmışsa; yani 'insanî meselelerin bu bel
ge çerçeve'sinde çözümlenmesi protökola 
geçirilmişse, bu, Bulgaristan'ın herhalde 
tek taraflı attığı bir adım değildir. O za
man da söyledim, diplomasi sınırları içe
risinde yapabileceğimiz en ileri 'hareket, 
en "etkili hareket, bu meseleyi uluslararası 
forumlara götürmektir. Aklınıza gelebile
cek bütün forumlara bu mesele götürül
müştür. Bakanlığımın bütün kadroları bu 
mesele için seferber olmuşlardır. Birleş-
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•miş Milletlerden Avrupa Konseyine kadar, 
İslam Konferansı Örgütüne 'kadar her 
platforma bu meseleyi taşıdık. Bu uluslar
arası kuruluşlarda mesafe alabilmeniz an
cak yıllara bağlıdır. Çünkü, eğer bu me
seleyi götürüp, elbette ki, karşı tarafın 
'başvuracağı bütün engellemelere rağmen 
gündeme aldırmayı başarırsanız, o takdir
de daha somut adımlar atılabilmesi için; 
o örgütün 'bu konuda araştırma, inceleme 
yapmasını sağlayacak 'bir mekanizmayı 
da başlatmanız lazım. 

(Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ko
misyonumda, Avrupa Konseyinde ve İs
lam Konferansı Örgütünde temas grupla
rı kurduk. Birleşmiş 'Milletler İnsan Hak
tan Komisyonu çerçevesindeki raportörün 
raporu, geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde ör
güte verilmiştir. İslam Konferansı örgü
tünün üç 'kişilik temas grubu raporunu 
iki sene içerisinde hazırlamış ve İslam 
Konferansı Örgütünün geçtiğimiz ay Am
man'da yapılan Dışişleri Ba'kanları Kon
feransına sunmuştur. Bu rapor, o Konfe
ransta aynen kabul edilmiştir. Sadece bir 
tek ülke, 45 ülkeden sadece bir tanesi bu 
'karara rezerv koymuştur. 

Avrupa Konseyi bünyesinde teşkil edi
len temas grubunun Bulgaristan'ı ziya
ret etmesine izin verilmediği için Kon
sey, eğer 'bu engelleme devam ederse, tc-
ma's grubunun raporunu resen hazırla
ması kararını vermiştir. Mayıs ayında o 
rapor da gelecektir. Yani kısacası, a'kla 
gelebilecek olan bütün ilgili uluslararası 
'kuruluşlarda bu mesele için, bu mesele
nin çözüme kavuşturulabilmesi için düşü
nülebilecek olan bütün adımlar atılmış
tır. Her türlü inisiyatif kullanılmıştır. İki
li ilişkilerimizde bu mesele her görüşme
mizde her ülkeye mutlaka dile getirilmiş
tir. 

Şimdi, Mart ayının 23'ünde Belgrat'ta 
Bulgaristan Dışişleri Bakanıyla bir proto

kol imzaladık. Bu protokol, model olarak, 
Yunanistan'la imzaladığımız Davos Pro
tokolünden esinlenmiştir ve kamuoyunda 
da aynı yaklaşım içerisinde değerlendi
rilme eğilimi vardır. Model olara'k birbi
rine benzeyebilir; ama açıkça söylüyo
rum : Davos'ta getirilen mekanizma, Bel
grat'ta getirilen mekanizmadan 180 dere
ce farklıdır. Gerçi her ikisinde de, ihti
laflı meselelerle uğraşacak olan bir siyasî 
komite, her ikisinde de işbirliği konuları 
ile uğraşacak olan bir işbirliği komitesi 
vardır; ama, Yunanistan Protokolünde 
siyasî komitenin mesafe alabilmesi, ancak 
işbirliği komitesinin alacağı mesafeler çer
çevesinde düşünülmektedir. Yani birin
cisi, ikincisinin sonucu olarak ortaya çık
maktadır. Bulgaristan'la imzalanan proto
kol bunun tam tersidir. Bulgarlara da 
açıkça söylemişizdir; aramızdaki tek ihti
laflı konu olan bu insanî mesele çözüm
lenmedikçe, sizinle işbirliği alanında me
safe almamız mümkün değildir. Yani bu
rada tayin edici olan faktör, siyasî ko
mitenin başarısı olacaktır. 

Şimdi, biz bu protokolü imzaladıktan 
sonra, sayın muhalefet sözcüleri çeşitli 
vesilelerle, çoğu zaman burada gündem 
dışı konuşmalar çerçevesinde yapılan mü
zakereler vesilesiyle, bunun aslında bizim 
açımızdan bir tuzak olduğunu, bu proto-
kolla meselenin üzerine bir 'sünger çekil
diğini, meselenin peşini bırakmış olduğu
muzun bir işareti olduğunu ifade ettiler. 

Bu İddiaların geçerliliğini tespit etmek 
için, önümüzde aslında önemli bir im
kân vardı. Bu iddiaların hemen akabinde 
Amman'da, İslam Konferansı Dışişleri 
Bakanları toplandı. Hatta, daha bu pro
tokolün imzalanmasını hemen takip eden 
günde Balkan Konferansı Dışişleri Bakan
ları toplantısında, bugüne kadar 'ileri sür
düğümüz görüşlerin hiçbirisini çıkarma-
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dan, hiçbirisini feda etmeden, aynen tek-
rarladik. Balkan Konferansında Bulgaris
tan Dışişleri Bakanının 'gözünün içine ba
ka baka, Balkan tarihinin belgelere da
yandığını söyledik; birtakım iddialarla 
tarihî gerçeklerin değiştirilemeyeceğini 
söyledik; azınlıklar meselesinin, her türlü 
işbirliğinin temel şartı olduğunu söyledik 
ve nihayet Amman'da, 'bugüne kadar bu 
alanda elde edebildiğimiz en somut sonu
cu aldık : 45 İslam ülkesini, Bulgaristan' 
daki Türk soydaşlarımıza uygulanan me
zalimin giderilmesi konusundaki karara 
ortak ettik. 

Sayın milletvekilleri, diplomasinin sı
nırları içerisinde ulaşılabilecek olan aza
mî sonuçlar bunlardır. Şimdi, bu sonuç
ların ortaya çıkmasından sonra, başından 
beri savunduğumuz müzakere ve diyalog 
yolu önümüzde açılmıştır. Mayıs ayının 
TO'unda, Sayın Müsteşarımızın başkanlı
ğındaki siyasî komite Sofya'da, Sayın 
Müsteşar Yardımcımızın başkanlığındaki 
işbirliği komitesi de Ankara'da Bulgar
larla müzakerelere başlayacaklardır. Bu 
müzakerelerin bizi, hepimizi yürekten ya
ralayan ve ortadan kaldırılması için, gi
derilebilmesi için, aynı duyarlık içinde ol
duğumuz meselelerde hangi sonuçlara gö
türeceği konusunda bugün burada sizlere 
aşırı iyimser ifadeler kullanmaktan bilinç
li olarak kaçınıyorum. Çünkü, bunu ben 
de bilmiyorum; ama şunu söylüyorum : 
Dört seneden beri Bulgarları müzakereye 
davet ederken ve bu müzakere sürecini 
başlatabilmek için diplomasi sınırları içe
risinde her türlü yola başvururken, böy
le bir müzakere imkânını Türkiye olarak 
reddedemezdik. Bu bizim için, mutlaka 
karşı tarafın iyi niyetinin test edilmesi 
için kullanılması gerekli bir ve'sile idi, bir 
araç idi. Şimdi bu müzakerelerde görece
ğiz; eğer Bulgaristan bu meseleye, altın
da İmzası bulunan anlaşmaların ruhuna 

uygun biçimde, medenî dünyanın kabul 
ettiği insanî ölçülere uygun biçimde yak
laşmaya hazırsa, bu konudaki iyi niyetini 
de göstermeye mecburdur. 

Sayın Başbakanımızın bu konuda 1985 
yılında söylediği bir sföz, bugün çarpıtıla
rak, aslında bu meseledeki millî tutu
mumuza zarar verecek bir üslup içerisin
de kullanılmaktadır. Sayın Başbakanımız, 
«Biz bu meseleyi bugün halledemiyoruz, 
70 milyon olunca hallederiz» dememiş
tir, 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ya 
ne demiş?.. 

ÜIŞİŞLERJt BAKANI A. MBSOT 
YILMAZ (Devamla) — Sayın Başbakanı
mızın söylediği şudur: Geçen dönem bu 
Mecliste olan sayın milletvekilleri hatır
layacaklardır, «Türkiye olarak biz bu me
selenin peşini hiçbir zaman bırakmaya
cağız» demişlerdir ve Bulgaristan şunu 
düşünmelidir ki, bu asrın sonunda Bulga
ristan'ın nüfusu 10 milyon; ama Türki
ye'nin nüfusu 70 milyon olacaktır. Yani 
bugün biz 55 milyon Türk olarak bu me
selede ne kadar hassassak, asrın sonun
daki 70 milyon Türk de en az bizim ka
dar hassas olacaktır. (SHP ve DYP sıra
larından «Öyle demedi» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, bunu burada ben 
söyledim, o görüşmede ben söyledim, 
zabıtlarda var. Ondan sonra Sayın Baş
bakanımız, aynı gün il özel idaresi tem
silcilerini kabulde, grup salonumuzda, ay
nen benim ifademi orada kullanmışlar
dır, o da gazetelerde var, hepsini açar ba
karsınız; ama bu meselede Sayın Başba
kanımızın sözünü çarpıtmak, bu mesele
ye zarar verir, onu söylüyorum. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Siz 
de kendinizi zorlamayın Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Şimdi bakınız, 
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Plan ve Bütçe Komisyonunda bu mesele 
için Silahlı Kuvvetlerim'ize görev mesele
sini önerenler oldu. Bir sayın muhalefet 
milletvekili, bu meselede bizim askerî ted
birlere de başvurmamızın gerektiğini, ifa
de etti. Bu, Plan ve Bütçe Komisyonunun 
zabıtlarında var. Sayın Kıratlıoğlu o za
bıtları tetkik ettiğine göre, bu ifadeyi de 
bulacaktır. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — 
Ama, o ifade benim değil. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ ((Devamla) — Sizin değil, sizin 
partinizin başka bir üyesinin. 

Sayın milletvekilleri, şunu bütün sa
mimiyetimle söylüyorum : Bulgaristan'da
ki soydaşlarımızın maruz kaldıkları mua
mele konusunda takip ettiğimiz politika
dan en ufak bir iç politika primi beklemi
yoruz. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Aysele 
ne öldü? 

M. TURAN BAVAZIT (İzmir) — 
Aysel evlâdımız... 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Aysel'i de söy
leyeceğim. Bakınız, eğer bu meselede asıl 
zarar gören insanlara, soydaşlarımıza, ıs
tırap çeken insanlara yardımcı olmak isti
yorsanız, onların direnme güçlerini devam 
•ettirmek i'stiyorsanız, bunun yolu, seçim 
mitinglerine benzer toplantılarda kurusıkı 
atılan laflar değildir. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bunun bir tek 
yolu var, o insanların... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Aysel'le ilgili televizyonda 10 gün tefrika 
yaptınız. 

DIŞÎŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ .(Devamla) — O insanların hep
sinin tanıdıkları bu meselenin sembolü ol
muş bazı insanlar var. Aysel, sadece 13 -

14 yaşında bir Türk kızı değildir. Aysel, 
bir yerde 'bu meselenin sembolü olmuş
tur; oradaki 'direnme gücünün sembolü 
olmuştur. Onun gibi 60 küsur çocuğun 
ailelerine kavuşmasını sağladık; ama sa
dece sembol görevi olduğu için, sembol 
fonksiyonu olduğu için ona özel önem 
verdik. 

Naim Süleymanoğlu diğer bir sembol
dür. Bunlara sahip çıkmakla biz, mese
lede iç politika açısından iki üç puan ka
zanmanın peşinde değiliz; ama tekrar 
Söylüyorum: O insanlara, 1,5 milyon in
sana mesaj vermenin asıl yolu budur. 

EROL AĞAGİL »(Ankara) — Sayın 
Başbakanın oğlu mecbur muydu uçakla 
getirmeye, başka pilot mu yoktu? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

ŞADAN TUZCU ı(Rize) — Sizin ni
yetiniz nedir, üzüm yemek mi, bağcıyı 
dövmek mi? 

IDIŞİŞLERt BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Sizden, bütün sa
mimiyetimle rica ediyorum : Bu konuda, 
gerekirse iç politikada bir iki puan kay
betmek pahasına da olsa, millî tutumu
muza zarar vermeyin. Gelin bunu bera
ber götürelim. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Burada Sayın Kıratlıoğlu, benim Plan 
ve Bütçe Komisyonunda yaptığım konuş
mayı okudu. Orada söylemiştim, burada 
da tekrar ediyorum : tç politikayı düşünen 
b'ir iktidar, bu meselede bizim gibi dav
ranmaz. Biz, bu gerginlik politikasını so
nuna kadar götürürdük, en sert demeç
leri verirdik; buradan gelip en hamasi nu
tukları atardık; en olmayacak tehditleri 
savururduk, alkış alırdık, oy alırdık; ama 
bizim bunları kazanmamız, orada yaşa
yan soydaşlarımıza hiçbir şey kazandır
mazdı. Hatta bilakis zarar verirdi. Onun 
için bu meseleyi, mutlaka iç politika mü-
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lalhazalarının üstünde (götürmeye mecbu
ruz, sabırlı götürmeye mecburuz. Hem 
'hiç taviz vermeden; ama 'hem de aynı za
manda müzakere sürecini elimizden gel
diğince açık tutmaya çalışarak götürmeye 
mecburuz. 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs konusu, 
tıpkı Bulgaristan Türkleri gibi, 'bizim top
lumumuzun tümüne malolmuş bir millî 
meselemizdir. Kıbrıs meselesinde Türki
ye'nin tezi bellidir. Biz, Kıbrıs'ta, iki top
lumlu, iki kesimli 'federal bir devlet is
tiyoruz. Bu tutumu bizim Hükümetimiz 
saptamamıştır. Bu, bizden evvelki hükü
metler zamanında, o millî politikanın ge
reği olarak tespit edilmiştir. Bu politika
dan hiçbir taviz vermemiz sözkonusu de
ğildir. Aslında Davos'ta, Yunanistan'la 
aramızda 'başlatılan diyalog süreci içeri
sinde 'Kıbrıs'ın yeri yoktur. Kıbrıs'ın, 
Türk - Yunan diyalogunun dışında tutul
ması, her iki tarafın ortak anlayışı olmuş
tur. Ancak, Türk - Yunan diyaîogundaki 
gelişmenin, Kıbrıs meselesinin çözümü 
üzerinde olumlu etkisi olacağı da kabul 
edilmektedir. Hatta Sayın Başbakanımız 
kısa bir süre önce, eğer iki toplum lideri 
kendi aralarında müzakere sürecini başla
tırlarsa, Yunanistan'ın da katılması şar
tıyla, kendisinin de bu sürece katkıda bu
lunmak için âdım atmaya hazır olduğunu; 
yani dörtlü bir görüşmenin de mümkün 
olacağını söylemiştir. Maalesef, bu ko
nuda Yunanistan'ın tepkisi olumsuz ol
muştur; ama aynı Yunanistan bize, tanı
madığımız Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
Lideriyle Başbakanımızın görüşmecini 
önereceğini İfade etmiştir. Böyle bir şey 
sözkonusu değildir, Güney Kıbrıs'taki 
Rumların muhatabı, Kuzey Kıbrıs'taki 
Türklerdir. Kıbrıs'ta iki toplumun uzlaş
masına, anlaşmasına dayalı olmayan hiç
bir çözüm bizim için geçerli değildir. 
Kıbrıs için şuradan buradan taviz verme

miz mümkün değildir. Yunanistan'da za
man zaman Kıbrıs meselesini Türk - Yu
nan ilişkileriyle ilişkiiendirme yönünde 
eğilimler olmaktadır. En son, önümüzdeki 
hafta bugün, yani 25 Nisan 1988 tarihinde 
toplanacak olan Türkiye - Avrupa Top
luluğu Ortaklık Konseyi toplantısında Kıb
rıs meselesi Yunanistan tarafından Kon
seyin ortak tutum takınmasını engelleyi
ci bir mesele olarak şart koşulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Ortak 
Pazardan, 1981 yılından bugüne kadar bir 
kuruş yardım görmemiştir. Aynı dönem 
içerisinde Ortak Pazar, arasında ortaklık 
ilişkisi dahi olmayan ülkelere, mesela bir 
Yugoslavya'ya 500 milyon ECU yardımda 
bulunmuştur, Fas'a yardımda bulunmuş
tur, Güney Kıbrıs'a yardımda bulunmuş
tur. Biz, Türkiye olarak 1981'den beri 
Ortak Pazardan tek kuruş yardım almış 
değiliz. 1981 yılında bize, dördüncü malî 
protokol olarak 600 milyon ECU yardım 
Önerdikleri zaman (Ki, bunun değeri 750 
milyon dolar civarındadır), bu bizim o 
tarihteki - Sayın Kıratlıoğltı, o tarihteki -
toplam döviz gelirlerimiziin yaklaşık dört
te biri ediyordu. Bugün Türkiye'nin ihra
catı 10 milyar doları geçmiştir, döviz ge
lirlerimiz 14 milyar doları geçmiştir; 750 
milyon dolar artık bizim için toplam dö
viz gelirlerinin yüzde 5'i olmuştur. Kal
dı ki, bu dahi beş senede ödenecektir. 
Onun için, malî protokol bizini için öyle 
'hayatî bir konu değildir. Hatta şunu söy
leyeyim : Ortaklık ilişkilerimizin normal
leştirilmesi da'hi, Kıbrıs meselesiyle aynı 
kefeye konulacak bir mesele değildir. Ya
ni 600 milyon ECU değil, 600 milyar ECU 
teklif etseler, Kıbrıs'ta bizim kalıcı, gü
venilir bir çözüm bulunmadan Silahlı Kuv
vetlerimizi geri çekmemiz diye bir me
sele sözkonusu değildir. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bunlar, bir-
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birlerİyle aynı ikefeye konulacak işler de
ğildir. 

Aslında Yunanlılar bir hesap hatası , 
yapmışlardır; ama hesap hatası yanında 
- açıkça söylüyorum - DaVos'ta yaratılan 
yeni ruha da zarar vermişlerdir. Onun 
için, bu çıkmaz yolları mutlaka terk etme
leri lâzımdır. Kıbrıs meselesi mutlaka iki 
toplum arasında çözümlenecektir. Tür
kiye bu çözüm için olabilecek bütün katkı
sını vermeye hazırdır; ama, dediğimiz 
çerçevede bir çözümden asla fedakârlık 
yapamayız. Çünkü o çözümün, zaman 'İçe
risinde, tıpkı 1964'te yapıldığı gibi, ora
daki soydaşlarımızın varlığını tehlikeye 
sokacak, Kıbrıs'ın bir Helen adasına dö
nüşmesine yol açacak gelişmelere açık 
olmasına İzin veremeyiz. Bu konuda her 
türlü güvence sağlanmadan da, en büyük 
güvence olan oradaki Silahlı Kuvvetleri
mizi geri çekenleyiz. 

Sayın milletvekilleri, bu arada Sayın 
îstemihan Talay'ın, Sayın Bakanımız Ab
dullah Tenekeci hakkındaki fevkalade ya
kışıksız... 

M. ÎSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Yakışıksız değil, davranışları öyle, olduğu 
için söyledim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ken
disi cevap versin. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — O imkân olmadı
ğı için ben cevaplıyorum. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Avu
katı mısınız? 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Evet! 

... Yakışıksız beyanını fevkalade üzün
tü ile karşıladığımı ifade etmek zorunda
yım. «Bir sömürge valisi» ifadesi kullan
dınız. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Gerçek ama... 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Sayın Talay, bir 
kere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her
halde, siz de dahil, Türk Milletinin her 
ferdinin kalbinde özel yeri olan bir yer
dir. Bu «sömürge» benzetmesi fevkalade 
yanlıştır. 

M. ÎSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
O tutumu Sayın Bakan yaptığı için... 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — «Sömürge valisi» 
benzetmesi de fevkalade yakışıksızdır. 
Çünkü Sayın Tenekeci, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetine yapılan ekonomik 
yardımların koordinasyonundan sorum
ludur. Elbette ki, malî bir işlevi yüklenen 
herkes gibi, belki Sayın Maliye Bakanı
mız gibi, zaman zaman sempatik gelme
yen davranışları olabilir. Netice itibariy
le, parayı sarf eden insandır. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Ma
liye Bakanı çok sempatik. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ t(Devamla) — Sizin fevkalâde 
hassas olduğunuz, denetlediğiniz, denetle
mekle görevli olduğunuz Türkiye'nin pa
rasının sarfından sorumlu olan Bakan
dır. Binaenaleyh, böyle bir benzetme ba
na göre isabetsizdir. 

M. ÎSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Ama, oradaki insanlarımızı rencide et
mektedir; onu söylüyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Mısır'la ortak 
manevra konusunu kürsüye getirdiniz. 
Ben aslında bu meseleye hak ettiğinden 
çok fazla önem atfedildiğine inanıyorum. 
Mısır geçen sene de Yunanistan'la ortak 
manevra yapmıştı, o zaman biz hiçbir 
tepki göstermedik. Şimdi biz Mısır'la or
tak manevra yapacağız, Yunanistan bir 
tepki göstermiyor, tepki sizden geliyor... 
Anlaşılabilir iş değildir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 
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EROL AĞAGtL (Ankara) — Amacı
nız ne?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Hiçbir özel ama
cı yoktur. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Türk -
İslam sentezi mi yaratmaya çalışıyorsu
nuz? Amacınız nedir, onu söyleyin biz 
de bilelim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Yani, Sayın Ağa-
gil... 

EROL AÖAGİL (Ankara) — Beni 
Yunanistan'dan daha kötü konuma koya
mazsınız... 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Sayın Ağagil, dış 
politikanın gerçekçilik gerektiren bir şey 
olduğunu söylemiştim. 

EROL AĞAGtL (Ankara) — Beni 
Yunanistan'dan daha kötü konuma so
kamazsınız; böyle konuşma olmaz... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Bu müdahaleniz 
karşısında, dış politikanın aynı zamanda 
ciddiyet gerektiren bir şey olduğunu ekle
mek zorundayım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Al
kış bölüğü... 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, Iran Büyükelçisinin davranışı s'öz-
konusu edilmiştir. İran Büyükelçisi geç
tiğimiz günlerde Konya'da yapılan bir 
parti mitingine katılmıştır. Bu davranışı 
ne diplomatik teamüle, ne de Viyana söz
leşmesine uygun değildir; yani, diplomat
ların yapabilecekleri işlerle bağdaşır nite
likte değildir. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Ne yaptınız bugüne kadar? 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Müsaade ederse
niz, şu ana kadar bütçe görüşmem var
dı, öyle gözüküyor k'i, birkaç saat daha 
devam edecektir; herhalde, bundan son
raki ilk buluşmamızda sizle ne yaptığımı
zı söyleyeceğim Sayın Talay. 

Sayın ismail Cem, eşitliğe önem ver
mediğimizi, olur olmaz kişileri kabul et
tiğimiz1! eleştirdiler. Başbakanın işadamla
rıyla seyahatlere çıkmasının ölçüsünün de 
kaçırıldığım, söylediler ve gelenlerin, ge
nellikle tavize hazır bir görünümle kar
şılaştığından yakındılar. Bunların hiçbiri 
doğru değildir. 

Bir kere eşitlik konusunda şunu söy
leyeyim : Zaman zaman, statüsü itibariy
le bizim altımızda olan kişilerle görüştü
ğümüz doğrudur; ama, incelenirse görü
lecektir ki, bu durumların hemen hepsin
de o kişilerin özel misyonları vardır; ya
ni özel mesaj getirmişlerdir, özel temsilci 
olarak gelmişlerdir. Aynı şey bizim dı
şarıya giden temsilcilerimiz için de sözko-
nusudur. Benim müsteşarım iran'a gitti
ği zaman Devlet Başkanıyla görüşmekte
dir, keza Irak'a gittiği zaman Devlet Baş
kanıyla görüşmektedir; yani orada müs
teşar sıfatıyla değil, Türk Başbakanının 
temsilcisi sıfatıyla gittiği için görülebil
mektedir. Aynı şey b'ize gelen ziyaretçiler 
için de sözkönusudur. Amerikalı senatör
le, kongre üyeleriyle, Avrupa Parlamen
tosu üyeleriyle - kastınız eğer bunları da 
içeriyorsa - her gelişlerinde ben, eğer An-
kara'daysam, mutlaka görüşüyorum. Çün
kü, bu bizim politikamızın bir parçasıdır; 
yani onlara, ikili ilişkilerimiz konusundaki 
Türk görüşünü, hükümet görüşünü, resmî 
tutumumuzu aktarmayı, hem de kendi ağ
zımızdan aktarmaya aislında politikamı
zın önemli unsurlarından biri kabul etti
ğimiz için bunu yapıyoruz. Bunun dışında, 
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size aykırı gelen şeylerin garipliğini pay
laşmıyorum. 

Başbakanımızın işadamlarıyla seya
hate çıkması da Türkiye'de belki yeni bir 
olgudur; ama en azından, Türkiye'ye ge
len yabancı devlet adamlarının birlikte 
getirdikleri heyetlere bakarak veya dış ül
kelere giderken götürdükleri heyetlere ba
karak, bunun da çağımıza aykırı değil, 
aslında onunla tam uyum halinde olan 
'bir gelişme olduğunu kabul ötmek duru
mundasınız. 

Tavize hazır bir görünüm verdiğimiz, 
nasıl baktığınıza 'bağlıdır. Ortada taviz 
olarak nitelenebilecek hiçbir şey yoktur; 
hiçbir konuda hiçbir şey yoktur. Belki ba
zı konularda karşılıklı taviz arayışları var
dır, o zaman bunun adı «uzlaşma» olur; 
ama tek taraflı taviz şimdiye kadar ne 
Türk diplomasisinin, ne de Hükümetimi
zin aşina olduğu bir konudur. 

Burada misal olarak da 1964 Karar
namesi verildi. 1964 Kararnamesi konu
sunda Sayın Kıratlıoğlu, 'benim Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki konuşmama atıf 
yaptı. Ben şunu söyledim: 1964 Kararna
mesi hukuken savunulabilir bir kararna
me değildir; aynı zamanda, diplomatik 
olarak da mütekabiliyete uygun değildir. 

M. ılSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
'Batı Trakya Türkleı'inin durumu nasıl? 

DIŞÎıŞLERt BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — İşte, mütekabi
liyete uygun değildir, onu söylüyorum. 
1964 Kararnamesi şunu yapmıştır : Tür
kiye'de mülkü bulunan, aslında 1930 ta
rihli Türk - Yunan Antlaşmasına dayalı 
olarak Türkiye'ce mülk edinmiş olan LYu-
nan uyruklu kişilerin Türkiye'deki gay
rimenkul haklarını kısıtlamıştır ve bu kı
sıtlamayı yaparken, üçüncü ülke vatan
daşlarından daha aşağı bir statü getirmiş
tir. Yani, 1930 tarihinde Atatürk, Yuna

nistan'la bir antlaşma yapmış, Yunanlı
lara Türkiye'de birtakım ilave imkânlar 
tanımış; normal yabancı ülke vatandaş
larına tanınmayan haklar tanımış. Siz, 
1963'te bu antlaşmayı geçersiz sayıyor
sunuz, aslında fesih hakkınız var, o hak
kınızı kullanıp antlaşmayı feshediyorsu

nuz; ama 1964'te, daha önce sağlanmış 
olan bu ilave imkânların, diğer yabancı 
ülke vatandaşlarına göre daha kötü bir 
statüye dönüşmesine yol açacak yeni bir 
kararname çıkarıyorsunuz. Bunun mü
tekaibiliyete uygun olabilmesi için, Yuna
nistan'ın da aynı şeyi Türk uyruklulara 
yapmış olması gerekir. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — 
Yapmıyor mu Sayın Bakan? 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Türk uyruklu
lardan bahsediyorum. Kavramlarda anla
şamıyoruz; Türk uyruklular... Bu ayrı bir 
konu, Türk uyruklular, Türk vatandaş
ları... 

(ESAT KIRATLIOĞLU .(Nevşehir) — 
Yani Türk uyruklu olmayanlara mezalim 
devam mı etsin Sayın Bakan? 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ '(Devamla) — Efendim, o ayrı 
bir konu, ona da geleceğim; ama, şimdi 
elma ile armudu yine karıştırdınız. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — 
Olur mu? Adı Türk. Türk uyruklu de
ğildir diye onları kaderine mi bırakalım? 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Hayır, şimdi on
lara da geleceğim. Evvela uyrukluları kar
şılaştırıyoruz, soydaşlara sonra gelece
ğim. 

Şimdi, bizim yaptığımız şudur 1964 
Kararnamesiyle : Yunan vatandaşlarının, 
Yunan uyrukluların Türkiye'deki gayri
menkul haklarını, üçüncü ülke vatandaş
larının haklarıyla aynı seviyeye getirmişiz-
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dir; ondan ne yukarı, ne aşağı, aynı on
lar gibi yapmışızdır. Yanıi bugün bir Al
ma 'nın veya bir H'intli'nin Türkiye'de gay-
trimenlkul edinmede veya gayrimenkul üze
rindeki tasarruflarında ne hakkı varsa, 
aynısı bugün Yunanlıların da vardır; ama 
bundan öteye bir şey tanımamışızdır. 

1964 Kararnamesiyle ilgili geçtiğimiz 
gürilerde !bir kararname daha çıkardık. 
'Bunu, bütün kararnameyi geçmiş© şamil 
hale getirdiğimiz şekilde yorumladınız; 
doğru değil., Sadece vasiyette bulunma 
hakkı yönünden geçmişe şamil hale ge
tirilmiştir. Çünkü, 1964 Kararnamesinde, 
Türkiye'de gayrimenkulu bulunan Yunan 
vatandaşlarının, bu gayrimenkuller üze
rindeki tasarruf hakları yasalkl'anmrşltır. 
Yani-, bunları satamazlar, başkalarına 
devredemezler; ama bu gayrimenkul sa
hipleri içerisinde, ölümünden sonra bun
ları başkalarına vasiyet edenler olmuştur. 
'Mahkemelerimiz bu vasiyetleri geçersiz 
saymıştır. Şimdi biz, bu ek kararnamey
le bu vasiyetlerin geçerli olacağı hükmü
nü getirdik. Çünkü, bunu yapmadığınız 
zaman, bir yerde bu gayrimenkuierin sa
hibinin ölümü halindeki hukukî statüsü 
belirsiz hale geliyordu veya bu, devletin 
zorunlu elkoyma durumuna eşdeğerli ha
lle 'geliyordu. Sadece vasiyette bulunma 
yönünden 1964 Kararnamesini geçmişe 
şamil hale getirdik; yani geçmişe şamil 
olarak kaldlırmış olduk. 

Yunanistan'daki Türk soydaşlarımı
zın durumlarının rahat olduğunu, bunla
rın durumlarını pembe gösterdiğim id
diası doğru değildir. Plan ve Bütçe Ko
misyonundaki zabıtlar da burada. Benim 
söylediğim şuduri Yunanistan'daki Türk
lerle,'Bulgaristan'daki Türklerin aynı mu
ameleye maruz oldukları konusundaki 
görüşe katılimıyorum, arada uçurumlar 
olduğunu söylüyorum. Yunanistan'da ya-
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şayan soydaşlarımıza karşı zaman za
man bizi üzen ve düzeltilmesi! için sü
rekli çaba harcadığımız bazı baskılar 
mevcuttur, hukukî bazı sorunlarımız mev
cuttur. 

BAŞKAN — (Sayın Bakan, süreniz 
10 dakika geçiyor; ama, lütfedip bağlar
sanız,,. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Hemen bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

Patrikhane konusuna zannediyorum 
Sayın Talay değindiler. Patrikhane, bi
zim mevzuatımıza göre, bir miilılî kurum
dur ve eski eser niteliği Vardır. Bu niteli
ği ile de, gayet tabiî, eski eserlerin korun
ması hakkındaki mevzuatımızın hüküm
lerine tabidir. Yine bu açıdan bakıldığın
da, Patrikhane binasının eski eserler 
mevzuatımıza uygun olarak onarılmasın
da herhangi bir terslik sözkonusu değil-
diirj, 

M. fSTBMİHAN TALAY (içel) — 
Ama bunu Yakovas söyledi diye yapıyor
sunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Hayır, Yako-
vas'la bu işin hiç alakası yok, söyleyece
ğim. 

Patrikhanenin onarımı izninin veril
mesinde karşılaşılmış olan güçlük, resto
rasyon projelerinin mevzuatımıza uygun 
olarak hazırlanmamış olmasından kay
naklanmıştır. Bu projeler yasalarımıza uy
gun hale getirilip, değiştirildikten sonra, 
yetkili makamlarımız bunları onaylamış 
ve gerekli onarım ruhsatı verilmiştir. Ya
ni, Patrikhane binasının onarımıyla, Tür-
kiye'defci herhangi bir eski eserin onarımı 
arasında hiçbir ayırım yapılmamıştır. Ya-
kovas'ın da bu meselede hiçbir dahli söz 
konusu değildir. 
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Sayın ismail Cem, Ortak Pazar konu
sundaki hazırlık çalışmalarımızın yeter
sizliğim dile 'getirdiler ve Türkiye'nin Or
tak Pazar karşısındaki kozlarını yeterin
ce kullanmadığını eleştiri konusu yaptı
lar. 

Aslında bu kozları kullanmadığımız 
doğru değildir. Plan ve Bütçe Köm'Lsyo-
nurtda ben, uzun uzun anlattım; ama bile
miyorum, niçin (Sayın Cem, «ikinci sınıf 
bilet» benzetmesi gibi, bu konuyu da 
'ikinci defa (buraya getirmekte ısrarlı gö
ründü? Aslında bu kozlar kullanılimakta-
dır; asıl etkii olduğu çevrelerde ve en et
kili biçimde kullanılmaktadır. 

Sayın Başbakanımız, AT Komisyon 
Başkam Sayın Delor'la ve Avrupa Ko
miseri Cheysonla yaptığı görüşmelerde 
bunlara çok geniş yer vermiştir, üzerinde 
önemle durmuştur. 

Gerek Doğu ile Batı arasında, gerek
se Kuzey ile Güney arasında Türkiye'nin 
köprü konumu olma kozu, komisyon ta
rafından da paylaşılan ve önem verilen 
bir konudur, Nitekim Öheyson, Türkiye' 
nin bu kozuna büyük önem verdiğini, 
Türkiye ile Avrupa Topluluğunun bölge
de ortak yatırımlarda bulunmaları fikri
ni devamlı «avunmaktadır. Keza siyasî 'is
tişarelerin de önümüzdeki toplantının bir 
gündem maddesi halinde ele alınması, bu 
ortaık görüşten kâynak'lanımaktadır. 

Hangi sanayilerimizin rekabet edebi
lir güce saJhlip olduğu konusunda hazırlık 
yapmadığımız da doğru değildir. Bizzat 
Avrupa Topluluğu Komisyonu teknisyen
leri, Türkiye'nin bugün sanayi itibariyle, 
Portekiz ve Yunanistan'a oranla Avrupa 
ile daha fazla rekabet edebilir düzeyde ol
duğunu lifade etmişlerdir. Devlet Planla
ma Teşkilatı bünyesinde de bu konuda 
çok geniş bir çalışma yürütülmektedir ve 
bu çalışmaların 'tamamlanmasına çok kı
sa bir süre kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, son olarak, dış 
politikamızın yürütülmesinde, bugüne ka
dar olduğu gibi, bundan sonra da Yüce 
Meclisin desteğinin tarafımızdan en önem
li güç olarak benimsendiğini, benimsene
ceğini ifade ediyorum; bu müzakereler -
deki katkılarından dolayı bütün söz
cü arkadaşlarıma bir defa daha te
şekkür ediyorum;. Bakanlığın men
supları hakkında burada ifade edi
len takdir duyguları için şükranla
rımı sunuyorum ve bugüne kadar men
fur tecavüzler sonucunda şehit olan Ba
kanlığımın bütün değerli mensuplarını (bir 
defa daha tazimle anıyorum, 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Aleyhinde, Hatay Milletvekili Sayın 
Murat iSökmenoğlu; buyurun efendim. 

MUSTAFA MURAT SÖK'MENOĞ-
LU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Dışişleri Bakanlığı bütçesi 
üzerinde konuşmama başlamadan önce 
Yüce Heyetinizi saygı ile selaimlıyorum. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğinin, top
rak bütünlüğünün ve milî menfaatlerinin 
korunmasına ve dış siyasetimizin yürütül-
medine, eşsiz Atatürk'ün çok veciz şekil
de belirttiği «Yurtta sulh cihanda sulh» ar
zu ve inancının bugüne kadar istikamet 
verdiği yüksek malumlarınızdır. Bu inanç, 
yaşanan gerçekler karşısında, bizi daha 
da dikkatli olmaya sevketmekted;H\ 

Sayın milletvekilleri, Bulgaristan'ın 
soydaslanımıza reva gördüğü insanlık dı
şı muameleden bir türlü vaz geçmemesi; 
Batı Trakya Türklerinin maruz kaldığı 
baskı, zulüm; Irak'ta Kerkük'teki Türk
lere uygulanan asimilasyon, Türkiye Cum-
'huıriyetinin üzerinde ciddiyetle durması 
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ve düşünmesi gereken müşterek sorunlar 
oiaralk karşımızdadır. 

Sayın milletvekilleri, Türklerin 'bulun
duğu 'bölgelerde şiddetli bir ıbaslkı ve Türk 
•varlığını inkâr vardır. Bu soydaşlarıimızın 
Türk otaadılklaırı iddiası ise, müşterek fi
kir olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
lundukları ülkenin Müslüman vatandaşla-
n olarak adlandırılan soydaşlarımıza kar
şı müşterek tavır, müşterek eziyet sürüp 
gitmektedir^ 

'Muhterem milletvekilleri, amansız 'bir 
savaşa nağmen Irak'ın planlı bir şekilde 
soydaşlarımıza karşı yürüttüğü asimilas
yon, bugünlerde doruk noktasına gelmiş
tir. Bu planlı bir harekettir, uzun müd
dettir de devam etmektedir. Bu plana gö
re, yakın bir gelecekte, 'Kerkük'teki Türk
lerin tamamının güneye göçe zorlanması 
kaçınnlmazdır. Yemi kabileler Kerkük ci
varına yerleştirilmektedir. Eğer, Irak'taki 
Türklerin varlığı, bugünün Türkiyesi için 
gerçekten önemli ise, Irak geçen yılın 
sonlarımda yapılan nüfus sayımında, Türk
lere milliyetleriniı zorla Arap ve Kürt ola
rak yazma zorunluğunu getirmiştir. İnat 
edenlerim, Suudî Arabistan ve Ürdün sını
rına yollandıkları da başka bk gerçektir. 
Türkmen reisilerinin çoğu idam edilmek
tedir. Hefepçe'de 3 bini aşkın Türk, kim
yasal silah kullanımından dolayı hayat
larını yitirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Irak hükümetiy
le, bir an önce, barışçı görüşmeler yo
luyla, Irak'taki Türklerin meseleleri gün
deme gelmelidir. Aksi takdirde yakım bir 
gelecekte, Irak'ta Türk insanından söz 
etmek zor olacaktır. Bir taraftan savaşın 
Kerkük'lülerıikesimlikle lilgilendirmemesimıe 
rağmen, savaşta yatkınları için yas tutma
yan bir Türk evi kalmamıştır. Diğer ta
raftan bir türlü bitmek bilmeyen 'baskı 
zulüm, idam ve tehditlerle, Irak'taki Türk-
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lerim zorla göçe zorlanması karşısında, 
yapabileceğimizi yapmamız gerekir. Aca
ba cumhuriyet hükümeti bunu yapmakta 
mıdır? 

Sayın milletvekilleri, Kürdistan Yurt
sever Biriliği olarak bilinen PUK'un li
deri Celal Talabani, pek yakından Ker
kük'ü ele geçireceklerimi ve İram Dışiş
leri Bakamı Ali Ekber Velayeti'nin Ker-
'kük-Musul1 bölgesıimim savaş sonrası ken
dilerine verileceği konusunda söz veril
diğini resmen açıklamıştır. Şu anda PUK 
ile Kürdistan Demokratik Partisi olarak 
bil inen KDP, ayrı gövdeler gibi görünse 
de temelde iki kuruluşun hedefinin aynı 
olduğu 'bilinmektedir. Savaştan sonra bir
leşme olacağı Hoşyan Zebari tarafından 
açıklanarak, istiklallerinim ilan edileceği 
tarihin yakın olduğu bildirilmiştir. Türk 
hükümetinin uykuda olmadığı, tedbirleri
ni de buna göre aldığı gerçeğini unutma
dığı ümidindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, bazı ülkeler 
İran'ın gidişine dur demek istedikleri hal
de, kendileri yerime başka ülkeleri vası
ta etmek istemektedirler. Bir zaaf bizi 
savaşın içine sokabilir. Bunlar, Türkiye' 
nin haklarının savunucusu gibi görünseler 
de, hakikatte değillerdir. Öyle olsaydı, 
şimdiye kadar, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinin meşru haklarını tanımakta ge
cikmezler; içeride cereyan ©den olaylarda 
daha objektif olurlardı. Kendilerince ye
niden Lozan yazma hevesine girmezler, 
Lozan'da olmayan; ama, kendilerince 
azınlık addettiklerimden; 'bahsederek, hasj 

sas konuların kabuklarını kaşırnazlardı. 
Türkiye mi'llî^ıkarl'arımda çok duyarlı ol
ması, ve dikkatli olması gerekir, hırs deni
zinde boğuteaması da iktiza ©der. 

Sayın (milletvekilleri, Kerkük© mü
dahale bu aşamada Türkiye'min gelenek
sel politikasına terstir ama, Türkiye'nin 



T. B. M. M. B: 58 18 . 4 . 1988 O : 2 

teyakkuz içinde olmasına da engel değil
dir. Geçenlerde de ifade ettiğim gibi, eğer 
sınırlar yenilenmeye kalkılırsa, o zaman 
Türkiye'nin söz hakkı olduğunun da unu
tulmaması gerektiğini, altını çizerek tek
rarlıyorum; ancak, soydaşlarımıza reva 
görülen baskı ve asimilasyon konusunda 
da, barışçı yollardan meselenin gündeme 
getirilmesi gereğine de inandığımızı ifade 
etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, bütün tehlikeleri 
göze alıp Türkiye'ye kaçan Azerîler, Türk 
asıllı olduklarından, Birleşmiş Milletlerin 
üçüncü ülkeye girme iznini de geciktirdi
ğinden dolayı perişandurlar. Türk Hükü
meti, kendilerime gerekli ilgiyi gösterme-
inektedirler. Türkiye'ye kaçan Azeriler, 
yakalanırsa geri gönderiliyorlar; tran'da, 
varlıklarını, bütün servetlerini verip ha
pisten kurfculabiliyorlar, veyahut da silah
landırılarak Irak cephesine gönderilip, 
ölümleri çabuklaştırilıyor. 

Sayın milletvekilleri, buradan sefirler 
konusuna değinmek istiyorum : Türkiye' 
ye birkaç zamandır, sefiri kebirler, ulu
orta, diplomatik kaide ve nezaketlerini 
bir tarafa bırakıp, Türkiye'nin âdeta iç
işlerine karışır mahiyette demeçler ve
rip, mitingler düzenleyecek kadar ileri 
gitmektedirler.) 

Sayın milletvekilleri, sadece Viyana 
Sözleşmesini hatıdatmakla konuyu ge
çiştirenleyiz. Amerika Birleşik Devletleri
nin artık güncel hayatımızda etkilerini in
kâr etmek mümkün değil. Geçenlerde, 
Sayın Vuıralhan olayında Dışişlerine sor
duğum bir sualde, Sovyetler Birliği Bü
yükelçiliği Birinci Müsteşarının cevabı, 
diplomatik kaideleri de aşmıştı. 

Iran sefiri Mottaki ise, bütün diplo
matik kaideleri zorlayıp, «kadayıfın altı 
kızardı mı, kızarmadı mı?» diye miting 
meydanlarınla gelip, Türkiye'nin dç işleri

ne karışmak istemektedir. Miting yapılalı 
48 saat olmuştur; ama Dışişlerimiz hiçbir 
tepki göstermemiştir. 

Sayın milletvekilleri, uzun müddettir 
kamuoyunu rahatsız eden Türk - Yunan 
meselelerinin arkasına gizlenip, önce 1956 
yılında dikkatleri çekilen, ancak muzır 
faaliyetlerinin sürdürülmesi sonucu 1958 
yılında Bakanlar Kurulunca alman bir ka
rarla vatandaştıktan ıskat edilen Türk 
düşmanı Yakovas'ın, 16 Eylül1 1987'de Sa
yın Başbakanın emriyle, dönemin İçişleri 
Bakanı Sayın Akbulut tarafından kaldı
rılan yasağı üzerinde durmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemıiz aleyhine 
faaliyetlerinin saptanması ile Türkiye'den 
kovulan ve istenmeyen adam ilan edilen 
Yakovas'ın, son üç yıl içinde dördüncü 
defa yurda gelmesini hayretle ve esefle 
karşılamaktayız. Menderes, Demire! ve 
Eoevit hükümetleri döneminde siyasî et
kinliği sıfıra inen 'Fener Patrikhanesinin 
yeniden güçlenmesi için çalışmalar yap
tığı ve Amerika'da bu konuda her türlü 
kulis faaliyetlerini yürüttüğü bilinen Ya
kovas'ın, 1984 yılından başlayarak, Sayın 
Özal'la kurduğu dostluk sonunda, kamu
oyunda hiç de hoş karşılanmayan bazı 
tavizler kopardığı bilinmektedir. Kulis 
çalışmalarında Oarter, Reagan, Nixon gi
bi Amerikan siyasetçilerini de kullan
maktan çekinmeyen Yakovas'ın, önce ken
disinin Türkiye'ye insanî sebeplerle gel
mesine izin verilmesini sağladığı; hilaha-
ra, 1941 yılında bir yangın sonucu yerle 
bir olan Fener Patrikhanesi Kilisesinıin, 
Türk tarihi mirasını korumak amacıyla 
restorasyonuna izin kopardığı kamuoyun
ca da bilinen ve hayretle izlenen gerçek
lerdir. Bu defa da, Yakovas'ın Heybeli-
ada'da Papaz Okulunun yeniden faaliyete 
geçmesine izin verilmesini Türk Hüküme
tinden isteyeceği kendi beyanlarından an
laşılmaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, diplomatik tanı
mıyla persona non grata, yani istenme
yen adam olarak bilinen Yakovas'ı, çe-
kinımeseler devlet töreni ile karşılamaya 
kalkacağız. Yakovas'ın amacı, Fener Pat
rikhanesini Vatikan 'benzeri bir kurum 
haline getirmektir. Bir süre sonra, Fener' 
de, devlet (içkide devlet göreceğiz. Tabiî, 
kendisi de Fener Patriği oılmak istiyor. 
Bunun için de yeniden Türk vatandaşı ol
ması lazım. 

Sayın milletvekilleri, Türk düşmanı ol
duğunu her gittiği yerde çekinmeden söy
leyen bu zatın, Tükiye'nin Amerikan-
Yunan ilişkilerinde sözde yapıcı rolü, sa
dece hayaldir, aldatmacadır. Türkiye'den 
döndükten sonra, daha geçenlerde New-
York'ta düzenlenen Yunan millî günü mü
nasebetiyle yapılan yürüyüşte, Amerika 
Birleşik Devletleri Başkan adayı Dukakıis 
ile kolko.la girerek, «Yaşasın Helen Cum
huriyeti, hedefimiz Konstantinopolis» di
ye haykırmıştır. 

Sayın milletvekilleri, onun için, çağ 
açıp çağ kapattığımız İstanbul'un (alınışı 
ile ilgili olarak burada bir sözcünün ifa
desini düzeltmek istiyorum. İstanbul'un 
alınışı, işgal değil, fetihdir; fethedilmiştir. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

İki ülke arasında barış meleği rolü 
oynayan Amerika Birleşik Devletlerindeki 
Ortodoks Başpiskoposu Yakovas yine 
maskesini atmış, bundan birkaç hafta ev
vel de, yanındaki Yunan elçisiyle, Ame
rika Birleşik Devletleri Başkanı Reagan'ı 
ziyaretinde, 'Kıbrıs konusunda yardım is
temiş, Türk askerinim çekilmesini telkin 
etmiştir, İşte Davos ruhu içinde Yakovas 
mantığı, işte ruhanî Yakovas ile Davos. 

Sayın milletvekilleri, son günlerde 
Türkiye sayesinde, Amerika Birleşik Dev
letlerinde prestij sahibi olan Yakovas'a 
verilen tavize rağmen, Amerikan askerî 
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yardımı 7/10 oranındaki geçerliliğini ko
rumuştur. Fener patrikhanesini yeniden 
inşa iznine rağmen, Yunanistan'ın AET 
meselesinde karşımıza dikilmesine mani 
olunamamıştır. 'Papandreu'nun kullandığı 
çifte standart, Yunanın karşısında bizi ta-
vizkâr olmamaya çağırmaktadır. Oysa, biz 
gereğinden fazlasını yapma telaşına düş-
müşüzdür. 'Son olarak Kıbrıs meselesinde, 
Kıbrıs'ın her iki cemaatinin cumhurbaş
kanı ile Yunan ve Türk Başkanlarının bir 
araya gelme teklifi, bizim Kıbrıs politi
kamızda Cavizkâr olabileceğiımıizin bir ifa
desi olarak karşımıza gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs'ta endişe
lerimiz vardır. Hükümet Kıbrıs'tan asker 
çekmeye hazırlanmaktadır. Türkiye'nin 
ve 'Sayın Denktaş'ın 'bütün iyi niyetlerine 
rağmen, Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum ke
simlinin uzlaşmaz tutumu lile Tüıik kesimi 
yok sayılmak istenmektedir. Yabancı pa
saportlara «Larnaka» damgası vurulma
sına karşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin ikendi mührünü basması girişimi
ne karşı, sınırın tek taraflı kapatılması, 
egemenlik hakkına tecavüzdür. Bu giri
şimleri iyi niyetle, tavizle önlemek de 
mümkün değildir. Hükümetin «Ver kur
tul» politikasından vazgeçmesi gerekiyor. 
Kıbrıs'tan asker çekme kararı olmadığını 
Sayın Bakanın açıklamasıyla öğrenmiş 
bulunuyor, bu memnuniyet verici beyan 
inşallah kalıcı olur diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Lozan Anıtlaş
masının mütekabiliyet esası göz ardı edi
lerek Yunanistan'da -Batı Trakya'da- baş
ta ünlü Tabakhane Camii olmak üzere, 
birçok Türk ve İslam eseri ahır olarak 
kullanılırken, Rumlara sürekli taviz vê  
rilmesi «45 yıldır yapılmayanı yaptığını» 
iddia eden bir hükümete yakışmamalkta-
dır- '-'v^İİBBİ 
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Batı Trakya Türklerine karşı baskı de
vam etmektedir. (Şimdi de Türk üniversi
telerinden aldıkları diplomalar, Yunanis
tan'da geçersiz sayıldığı için, Batı Trak
yalı gençler perişandır. Oysa, Sayın Yıl
maz, «Batı Trakya Türklerinin "hakları 
korunacaktır» demesine rağmen, Rum 
hükümet sözcüsü «Batı Trakya'da Türk 
azınlıklarıyla ilgili 'bir sorun yoktur. Çün
kü, Batı Trakya'da Türk yoktur» diye 
soydaşlarımızı inkâr etmektedir. 

Bu yetmiyormuş gibi, baskıyla Birleş
miş Milletlere rapor verilmektedir. Tür
kiye'de Hıristiyan azınlık mensuplarına 
dinî baskı yapıldığına dair, Birleşmiş Mil
letler İnsan Hakları Komisyonuna rapor 
sunulmuş ve maalesef bu iftira belgesi, 
komisyondan geçmiştir. Bunu kabul et
mek de mümkün değil d ir. 

Sayın millet vekilleri, Sayın Bakan 
«Patrikhane inşaatı eski eser statüsüne 
girdi» dediler. Ancak, 'bu statüye girme
den evvel patrikhane inşaatına izin veril
memişti. 3386 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanununa göre, ta
rihî eser statüsünde olup olmama konu
sundaki uygulama yetkisi de tamamen 
bölge koruma müdürlüklerine bırakıldığı 
içindir ki, bu müsaade geç de olsa alın
mış, taviz verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Halic'in Fener 
semtinde Rum Ortodoks Patrikhanesi 
bahçesinde muazzam 'bir bina hızla yük
selmektedir. Bu, 46 yıl önce yanan küçük 
bir ek binanın yerine yapılmakta olan 
bir din sitesidir. 'İnşaat dört bloktan olu
şuyor ve yekûn olarak 3 700 metrekare
lik bir alanı kaplıyor. İnşaat tabelasının 
üstünde «1941'de yanan» ibaresi okunu
yor. Halbuki, tabelanın üzerine bunun 
yazılması kanunen gerekli değildir. Acaba 
niçin yazılmıştır? Belediye mi yazdırmış
tır, yoksa Ankara'daki üst düzey makam

ları mı? «1941'de yanan»... Soran var 
mı bu hususu? Suçluların telaşı, «Türk 
halkına karşı ne cevap vereceğiz?» diyen
lerin kuskusudur. Kuşku, bu iki kelime
nin altında yatmaktadır. 

Aristidi adındaki Rum mimar tarafın
dan hazırlanan proje Meryem Ana Sa
lonu, 'Sinod Meclisi, Büyük Ayin Salonu, 
arşiv, kütüphane, metropoliteler salonu 
gibi yapılarıyla tamamen bir Hıristiyan 
dinî merkezin özelliklerine sahiptir. 

Sayın milletvekilleri, Türk Hükümeti, 
Fener'de inşa edilen yeni patrikhane bi
nasının malî kaynaklarını denetlemeye 
mecburdur. Millî çıkarlarımıza aykırı ola
rak, bu inşaat için Yunanistan'ın en zen-
zinlerinden Angelopoulos'un bu parayı 
sağladığını bilmekteyiz. Eğer Sayın Özal, 
bu konuda da «Bırakımız yapsınlar, bıra
kınız geçsinler» felsefesini uygulayacaksa, 
bunun yüzde 99'u Müslüman olan hal
kımız tarafından hoç karşılanmayacağını 
da bilmesi gerekir. Böylesine hassas ko
nularda düşünmeden hareket, bizi 'ileride 
zor durumlara düşürebilir. Bu gelişmeler
den sonradır ki, patrik Demetrios'un yurt 
dışı gezileri artmış, Yunanistan'a yaptığı 
son gezide Bizans patriği olarak devlet 
törenliyle karşılanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Vatikan'ı ziya
retinde Papa 2 nci Paul tarafından ola
ğanüstü bir önemle karşılanıp hüsnüka-
bul görmesi, Yunan Hükümetinin emrine 
verdiği uçakla Moskova'yı ziyareti hayli 
ilginçtir ve de bize bazı meselelerin gele
ceği hakkında ışık tutmaktadır. Demetri
os'un aynı çerçevede Polonya ve İngilte
re'ye yaptığı ziyaretler bizim daha dik
katli olmamızı gerektirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Yunanlılara ve
rilecek en ufak bir taviz, başka tavizlerin 
kaynağı olur. Fener Patrikhanesine ulus
lararası, «ökümeniikaıl» bir nitelik kazan-
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dırılmak için uğraş vardır. Lozan hüküm
lerine taban tabana zıt böyle bir uygula
mayla, Fener Patrikhanesi Roma'dafci pa
palık müessesesi gibi uluslararası bir hü
viyet kazanacak ve patrikhane Osmanlı 
İmparatorluğumda olduğu gibi özerk bir 
davranış içline girecektir. Bu konularda, 
Hükümetin dikkatlerini çekerek, Cumhu-
riyetimizim geleneksel dış politikalarından 
sapıimamasını, altını çizerek vurgulamak 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde durmak. 
istediğim bir başka husus da... (ANAP 
s ıralarım dan gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, bu ka
dar olmaz; süresini aştı. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, lüt
fen toparlayın efendim., 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ
LU (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Baş
kanım.. 

Cumhuriyet Hükümetinin, kapalı ka
pılar ardında, ırkçı Güney Afrika Hü
kümeti ile bağlattığı gizli bir ticarî ilişkidir. 
Geçen yıl gizlice Şeyşel Adasında Pre-
toria yetkilileriyle 'buluşan Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı yetkililerinin faaliyet- , 
teri artık sır olmaktan çıkmıştır. Bir yan
dan, İstanbul'da Namibya'nın ırkçı Güney 
Afrika yönetiminden kurtulması için ulus
lararası konferans düzenlerken, öt© yan
dan gizlice davet ettiği Güney Afrika Ti
caret Müsteşarına Türk sanayini tanıtıcı 
geziler düzenlemektedir. Tıpkı geçen se
ne aynı ülkenin Ticaret ve Teknoloji Ba
kanı Dani© Steyu'nin gizlice Türkiye'ye 
geldiği gibi. Bu tutarsızlık değil imi? Hü
kümetin bu tutarsız politikasından vaz
geçmesinin gereğine işaret etmek istiyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın mıilletvekilleri; 
sözlerimi bitirmeden önce Sayım Cumhur

başkanının Kuveyt'teki Mam Konferansı 
Daimi Komitesi Başkanlar toplantısına 
giderken ortaya çıkan Arap dostlarımızını 
Suriye haritası kullanma alışkanlığına da 
değinmek isterim. 

Hatay hayaliyle hayatını idame ettir
meye çalışan Suriye'nin hu emellerine, 
bütün arap dostlarımızın alet olmaya baş
lamasıdır ., 

Sayın milletvekilleri, Hatay'ın Suri
ye'nin vilayeti olmayıp, aksime bizden ko
parılanı Suriye'nin ıbu emellerine, o mın
tıkada oturan vatanperverlerin plesibitte 
kullandıkları oylarla Türk olduğu ispat-
lanmıişıtır. Dünya platformuna her vesi
leyle sık sık çıkmaya başılayan, Hatay'ı 
mesele yapanlara karşı daha dikkatli ol
mamız gerektiğimi ve ezelden-ebede Türk 
olan Hatay'ın 471 numaralı hudut taşı
mız olduğunu bir kere daha ifade ederek 
yüce heyetinizi saygıyla selamhyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Sökmenoğlu. 

Sayın üyeler, Dışişleri Bakanlığı büt
çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır, 

Sorular vardır. 
Birkısım arkadaşlanmız sorularını ya

zılı olarak göndermiştir. Sözlü olarak so
ru sormak isteyen varsa, adlarını lütfen 
yüksek sesle söyleyerek kaydettirsinler. 

Sayın Bayazıt. 
Başka var mı efendim?.. Yok. 
Soru sormak içim kayıt işlemi bitmiş

tir; soru sormak isteyenleri okuyorum : 
Istemhian Talay, Erdal Kalkan, Turan 
Bayazut. 

önce yazılı soruları okutuyorum : 
îçel Milletvekili Istemlihan Talay'ın 

sorulanı 
İla Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti 

vatanda şiarının yaklaşık 3,5 milyon dö-

— 522 — 



T. B. M. M. B : 58 18 . 4 . 1988 O : 2 

nüm toprağı vardır. Bu toprakların işle
tilmesiyle ilgili anlaşma 1976 yılında Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden geçmiş
tir. Bu anlaşma işletmekte midir? Eğer 
çalıştırılmıyorsa sebebi nedir? 

2, Suriye'nim bugünlerde toprak ka
dastrosunu smır bölgesinde sürdürdüğü ve 
hak 'beyan etmek için bir yıl süre tanıdığı 
bakanlıkça bilıinmekte midir? 

3« Bu sürenin geçmesi halinde Türk 
vatandaşlarının topraklarını kaybedeceği 
gerçeği karşısında Dışişleri Bakanlığınca 
bir önlem düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, Suri
ye'de toprağı bulunan Türk vatandaşla
rının bununla ilgili haklıarı bakanlığımız 
tarafından çok titiz bir biçimde izlen
mektedir; ancak mesele sadece siyasî de
ğil, aynı zamanda hukukî bazı boyutlara 
sahiptir. Yani, bu meseleden dolayı Su
riye'de adlî mercilere intikal etmıiş 'bazı 
durumlar söz konusudur. Şimdi içinde 
bulunduğumuz aşamada, Suriye ile bu 
soruna, ikili münasebetlerimiz çerçeve
sinde, yeni bir çözüm getirilmesi 'husu
sumda çalışmalarımız sürmektedir. Eğer 
daha detaylı bilgi arzu ederlerse kendile
rine ayrıca yazılı olarak geniş bilgi ver
meye de hazırım. 

Ayrıca yazılı cevap da vereyim. 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyo
rum : 

Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kal-
kan'ın soruları : 

Son günlerde yabancı basında, Ame
rika Biırlleşik Devletleri lazerlerinin Sov
yet füzeleri üzerinde etkili alabilmesi için 
platformlarının, Türkiye, Çin gibi, Sov
yetlere yakın ülkelere yerleştirileceği ko
nusunda, ısrarlı yayınlar sürmektedir. 

Bu meyanda, lazer toplarının Ağrı Dağı' 
na yerleştirileceği yazılmıştır. 

1. Böyle bir yaklaşım sayın bakanlı
ğımıza iletildi mi? 

2. Sayın Bakanımız bu konuda ne 
düşünüyor? 

3. Sayın 'Semra Özal'ın kalabalık bir 
«Papatya» grubu ile Çin Halk Cumhurıi-
yeti'ni 27.4.1988 - 15.5.1988 tarihleri ara
sında ziyaret edeceği doğru mudur? 

4. Bu haber doğru ise bu gezinin 
masrafları Devlet bütçesinden mi karşıla
nacaktır? 

5. Gezinin dış ilişkilerimize katkısı 
olacağı görüşünde misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, Ağrı 
Dağına yerleştirilecek lazer topları konu
sunda hiçbir bilgim yok. Bilgim olmayan 
bir konuda da dolayısıyla hiçbir düşün
cem yok. 

Sayın Semra özal'ın böyle bir geziye 
çıkacağını 'ben de duydum; onun ötesin
de onunla ilgili bir bilgim de yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Turan Bayazıt, 
buyurun efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, kısa bir süre önce İslam 
Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansın
da Sayın Bakanın önünde Arapça yazılı 
bir levha olduğunu televizyonda gördüm 
ve rahatsız oldum. Bu belki beynelmilel 
teamüldür denebilir; ancak, oradaki ba
kanların sadece bir tanesi, sadece bizim 
bakanımız Arapça Alfabesini kullanma
yan toir Devletin temsilcisi ve Atatürk 
devrimlerinin temelinde yatan bir siste
min temsilcisidir. 

Sayın Bakan bundan rahatsız olmuş 
mudur?.. (ANAP sıralarından «Fazlasıy
la» sesleri). Ve telafi edilmesi tedbirleri 
düşünülmekte midir? Birinci sorum bu. 
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tkinci sorum: «Davos ruhu» deyimi 
siyasî literatüre geçiyor nerede ise. Sayın 
Başbakan kullandılar ve Sayın Bakan da 
yanılmıyorsam dört kere «Davos ruhu» 
deyip durdular. Yunan Başbakanı ve Dış
işleri Bakanı bu deyimi kullanmakta mı
dır veya buna yakın bir deyim kullanmak
ta mıdır? Bizim bu deyimi kullanmamız 
karşı tarafa vereceği görüntü açısından, 
politik bakımdan, politik yaklaşım bakı
mından doğru mudur? 

Bu suallerimin cevabını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen

dim. 
Buyurun Sayın 'Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 

YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, islam 
Konferansı örgütünün üç resmî dili var
dır ve bunlar İngilizce, Fransızca ve Arap-
çadir. Sadece Arap Alfa'besini ve Arap 
dilini kullanmayan tek üye de biz deği
liz. Yaklaşık yarısının dili Arapça, yarısı
nın dili de diğer diller olmaktadır. O söy
lediğiniz toplantı sırasında önümüzde du
ran tabelanın dışı Arapça içindeki kısmın
da İngilizce ve Fransızca yazmaktadır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bir daha içini dışarı çevirin. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Bir daha, sizin için, 
iç tarafını çeviririm. 

Sayın Başkan, ikinci soruyla ilgili ola
rak da, «Davos ruhu» deyimi Yunan ta
rafınca da, zannediyorum, bizimkine ya
kın bir sıklıkta kullanılmaktadır. Yunan 
tarafının bu ibareyi benimsemiş olması 
halinde, bizim kullanmamamızın bilakis 
olumsuz etki yaratacağını düşünüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Sayın üyeler, Dışişleri Bakanlığı büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza 
sunacağım : 

/. — Dışişleri Bakanlığı 1988 Malî 
Yılı Bütçesi 

CETVELİ 
Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 

BAŞKAN — Önerge vardır; okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Dışişleri Bakanlığı 
1988 malî yılı bütçesinin (101-02-2-004-
600) harcama kaleminden 30 milyon TL. 
düşülmesini ve ekli taşıt cetvelinin Sıra 
No. : 2'de yer alan 3 adet binek otomobi
lin ekli taşıt cetvelinden çıkarılmasını arz v 

ve teklif ederiz. 

20 313 000 000 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Hasan Tanrıöver 
Gaziantep 
Sait Ekinci 

Burdur 
Mustafa Kızıloğlu 

Afyon 
Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Muhittin Karaman 
Gümüşhane 
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İsmet özarslan 
Amasya 

N. Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Kemal Karhan 
İzmir 

Selahattin Mumcuoğlu 
Van 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

İbrahim Özel 
Burdur 

Vehbi Dinçerler 
Hatay 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Toplantı ekseriyetimiz olmadığı 
için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 

YILMAZ (Rize) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

IBölüm 10ri, önerge istikametinde tek
rar okutuyorum : 

Prog. 
kodu 

101 

111 

112 

900 

A ç ı k l a m a Lira 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümlere devam ediyoruz. 
Dış politikanın yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış temsil görevlerinin yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 283 000 000 

25 730 000 000 

125 486 000 000 

24 462 000 000 

TOPLAM 195 961 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin bölümleri 'kabul edilmiştir. 

2. — Dışişleri Bakanlığı 1986 Malî edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
Yılı Kesinhesabı mistir. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığının Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza 
1986 malî yılı kesinhesabının bölümlerine sunacağım : 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
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CETVELİ 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 6 347 886 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Dış politikanın yürütülmesi 9 085 827 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Dış temsil görevlerinin yürütülmesi 58 172 315 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 14 261 901 120 

GENEL TOPLAM 87 867 929 120 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Dışişleri Bakanlığı 1985 malî yılı ke-
sinhesa'bının bölümleri kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığının 1988 malî yılı 
bütçesi ile 1986 malî yılı kesinhesabı ka
bul edilmiştir. 

Hayırlı olmasını temenni ederiz. (Al
kışlar). 

B) MALİYE VE GÜMRÜK BA
KANLIĞI 

1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
1986 Mali Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Maliye ve Gümrük Ba-
kanlığı 1988 malî yılı bütçesi ve 1986 ma
lî yılı ıkesinhesabınm görüşmelerine başlı
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini la-
mışlardır. 

Sayın üyeler, söz alan milletvekilleri
ni okuyorum : 

Gruplar adına söz alanlar : Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili 
Sayın Sümer Oral; Anavatan Partisi Gru
bu adına Konya Milletvekili Sayın Kadir 
Demir ve Aydın Milletvekili Ömer Okan 
Çağlar; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına İstanbul Milletvekili Sayın Ke
nen Sönmez ve tzmir Milletvekili Sayın 
Erol Güngör. 

Şahısları adına söz alanlar; Lehinde 
Edirne Milletvekili Sayın İsmail Üğdül, 
aleyhinde İzmir Milletvekili Sayın Ahmet 
Ersin, üzerinde Manisa Milletvekili Sayın 
Erdoğan Yetenç. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Ma
nisa Milletvekili Sayın Sümer Oral; bu
yurun. (DYP sıralarından alkışlar). 

SHP GRUBU ADINA SÜMER 
ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; Maliye ve Gümrük Ba
kanağının 1988 yılı bütçe kanunu tasa
rısı üzerindeki görüş ve düşüncelerimlizi 

arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. Sözlerimin başında, Yüce Meclisi 
saygı ile selamlıyorum. 

Sayın Başkan, bütçenin sonuna gel
miş bulunuyoruz. Şu anda müzakerele
rine başlamış olduğumuz Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı bütçesinin görüşülme
sini tamamladıktan sonra, bütçenin gider 
fasıllarının Meclisçe tetkiklil bitmiş olu
yor. Bunlların tetkikinden sonra «Gelir 
Bütçes'i» ele alınarak, 1988 yılında ya
pılacak giderlerin kaynaklarının neler ol
duğu, nerelerden karşılanacağı Yüce 
Meclisçe karara bağlandıktan sonra 1988 
bütçe tasarısı müzakereleri kesin bir şek
lini almış ve kanunflaşmış olacaktır. 

Maliye Bakanlığı bütçesi gerek Plan 
ve Bütçe Komisyonunda, gerekse Genel 
Kurulda hep en son görüşülen bütçe 
olur Çünkü, bu, Maliye Bakanlığının gö
revinin niteliğinden kaynaklanmaktadır. 
Bütçeyi bağlayan, bütçeyi dengeleyen, 
bütçe uygulamasını izleyen, murakabe 
eden bir bakanlık olması nedeniyle son 
görüşülen bütçe Maliye Bakanlığı bütçe
si olur. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçe
sinin müzakeresi de, bakanlığın bu özel
liği nedeniyle, konsolide bütçenin kapsa
mına dahil daire ve iidareilerden bir mik
tar farklı şekilde yapılır. Hepimizin bil
diği gibi, Maliye Bakanlığının fonksiyon
larını iki bölümde toplamak lazım. Bun
lardan birisi, diğer bakanlıklar gibi kendi 
içine dönük, kanunlarla kendisine verilen 
görevleri yapmaktır. 

İkincisi ve daha önemlisi de, ülkenin 
ekonomik ve malî politikasının oluşturul-
m'asında, onun yürütülmesindeki katkısı
dır. Maliye Bakanlığının en önemli gö
revi de budur. Bu görev, Maliye Bakan
lığında kurulduğu 1923'ten bu yana de-
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vam etmiştir. Kanunî görevlerini şu ve
ya bu şekilde hafifletseniz de, Maliye 
Bakanlığı ekonomik ve malî politikanın 
seyrinden birinci derecede sorumlu bir 
'bakanlıktır. 

Sayın Başkan, izin verirseniz ben de 
konuşmamı biraz evvel arz ettiğim bu 
çerçeve içinde yürütmek istiyorum. 

Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülür-
(ken Hazineyi Maliyenin dışında tutmak 
mümkün değildir, tutulursa bütçenin mü
zakeresi ve değerlendirmesi eksik yapıl
mış olur. Başka bir bakanlığın içerisinde 
yer alabilir, bir başka müstakil müsteşar
lık şekilnde mütalaa edilebilir, görevini o 
hukukî statü içerisinde yapabilir, ama 
hiçbir zaman Maliye iile Hazine birbi
rinden ayrıilamaz. Yani eskiden beri söy-
lener ve maliyecilerin çok kullandığı bir 
ifadeyle «Ne hazinesiz maliye, ne mali-
yesiz hazine» olabilir. Çünkü, Maliye Ba
kanlığı bütçeyi ödenek bazında alır götü
rür, hazinesi de nakit bütçesini götürür. 
Burada hazineden kastettiğim şey, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının hazine 
bölümü, eski, adıyla Maliye Bakanlığına 
bağlı iken Hazine Genel Sekreterliği ve 
Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkila
tını kastediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Maliye Bakan
lığının başta gelen en önemli görevi, dev
let bütçesini hazırlamak ve bütçe kanun
laştıktan sonra ona yön vermek ve büt
çe uygulamalarını üitiz bir şekilde izle
mektir. 

Görüşmekte olduğumuz bütçe, 3 
Mart 1988 tarihinden bugüne Meclisin 
müzakeresine açıimış bulunmaktadır; 15 
günden beri de Mecliste görüşülüyor, 
ondan önce de Plan ve Bütçe Komis
yonunda ele alınmıştı. Meclisimiz bu se
ne iki bütçe görüştü. Birincisi Yetki Ka
nunu, ikincisi de bu normal bütçedir. 

18 . 4 .1988 O : 2 

• Her ne kadar Yetki Kanunu bir büt
çe kadar geniş kapsamlı değilse bile, 
muhteva itibariyle bir bütçedir ve 12 ay
lık bir malî yılın 4 aylık dönemini kap
sayan üçtebiriük bir dönemin bütçesidir. 
Bu bakımdan, o da aynı bu bütçe gilbi 
komisyonda tartışıldı, burada tartışıldı. O 
bitti, şimdi normal bütçe görüşülüyor ve 
böylece 'Meclis uzunca bir süre bütçe gö
rüşmüş oldu. Bu da esasında, öyle sanı
yorum iki biraz fazlaca görüşme oldu ve 
Meo'isiımizi de bir ımiktıar sıktı. Ben, 
bütçe müzakereler ime Meclisimizde gös
tergen bu ilgi azlığını, biraz dıa buna bağ
lıyorum; çok fazlaca görüşülmüş oldu. 

Ş'ımdi bir de bakarsanız, bir normali 
bütçe bazır'amıması dördüncü ay içimdeyiz 
henüz daha sonuçlanmış değil Bütçe yı
lının 1/3'lük bir dönemi geçiyor, ama he
nüz daha bütçe kesinleşmiş değil. Bu büt
çe müzakeresini şubat ayı sonunda da bi-
tirebilirdi'k. Nitekim geçici bütçe müzake
releri -sırasında da bunu söyledik, tiki ay 
içerisinde bu bütçe görüşülür; çünkü, se
çimlerle hükümet değişmemiştir. Hükü
met değişmediğine göne, hükümetin büt
çeye vereceği yeni hedefler ve büyüklük
ler ile stratejimin değişmesi de mümkün 
değildir, iki ay içerisinde bitirilmiş olsa 
:di, ş'mdi bütçe bütün müesseseleri ile ve 
mart, m-san ayı gibi yatırımlarım başladı
ğı: hir dönemde de yürürlüğe girmiş olur
du ve bugün de daha değişik şeyleri gö
rüşmüş olurduk. 

Sayım milletvekilleri, bütçe devletim en 
önemli belgelerinden birisidir. 'Bütçe yal
nız başımı, da mütailaa edilmez. Türkiye, 
aşağı yukarı çeyrek asırlık bir dönemdir 
p'amlı bir uygulama içerisindedir. Türki
ye'nin beş yıllık bir kalkınma planı var
dır. Bu beş yıllık kalkınma planına uygun 
o arak yapılmış yıillılk programlar vardır. 
O programlara göre yapılan bütçe vardır. 
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Bu üç belgenin birbiri ile ahenk içerisin
de ve uyum.' içerisinde olması gerekir. 
'Bütçe, planın yıllık, ama kapsamlı bir di
limidir. Bunlarla mutlaka irtibatı olması 
lazımdır. Planla irtibatı yetmez; bir de 
kendi .içerisinde birtakım dengeleri var
dı;, hedefleri vardır, büyüklükleri vardır; 
bu hedef ve büyüklüklerinde tutulması la-
Z'im. Nedir bu hedefler? Bütçe açığının da 
bir hedefi vardır, fiyat artışlarının da bir 
hedefi vardır, kalkınma hızının da bir he
defi vardır. Ama, bu hedefler sadece büt
çeye laf olsun diye yazılmaz. Eğer, büt
çe yıl içerisinde bu hedeflere ulaşıyorsa, 
bütçe başarılıdır. Çünkü, bütçenin em bü
yük yönü ekonomiktir, ekonomik bir 
fonksiyon ifa etmesidir. Yoksa bütçeler 
sadece devlet ımemurılarının maaşlarımı 
ödemeye n'mlkân veren, devlet gelirlierin-
ıde tahsile yetki sağlayan rutin bir kanun 
değildir. Bütçenin en önemli yönü, onun 
ekonomik, sosyal ve malî fonksiyonu ol
masından ileri gedmektedir. Başarı da, 
işte biraz evvel ifade ettiğim gibi, bunlara 
ulaşabilme derecesine göre ölçülür. Eğer 
bu hedeflere, öngördüğü hedeflere, var
sayımlara uymuşsa, onları gerçekleştir-
ımişse bir bütçe başarılıdır; değilse, o büt
çe pek başarılı bir bütçe değildir; ekono
minin istikrarına değil, enflasyonun bü
yümesine, kamu kesiminin finans açığı
nın büyümesine yarayan bir mekanizma 
halline geliriki, onun da devlete büyük öl
çüde yanarı yoktur. 

Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, büt
çeleri sadece devlet çarkı dönerken, dön
mesine yardim edecek imkânı sağlayan 
bir belge olarak düşünmemek lazım. Eko
nomik bir konjonktür içerisinde bütçe ha
zırlanır, tabanı odur ve içinde bulunduğu 
ekonomik, konjonktürün birtakımı sıkımtı-
lan varsa, o sıkıntıları da halle yönelik bir 
belge olacaktır. îşte ekonoım'k fonksiyon
dan kastedilen budur. Eğer, ülke ekono

misinin konjonktürünün gündeminde enf
lasyon varsa, bütçe enflasyonu önleyici 
nitelikte o'ması Hazım. Kamu kesiminin 
açığı büyükse, onu azaltıcı yönde bir 
fonksiyon ifa etmesi lazımdır. Bütçelere 
bu yönü ile bakmak lazım. Bütçeden bek
lenen sonuç da budur. Ya'mız bunu yapa
bilmesi için, bütçelerin o esnekliğe sahip 
olması lazım. 

Değerli milletvekillileri, Türkiye bugün, 
bütçe politikasının, özellikle bu yönüne 
ihtiyaç duyduğu dönemlerin başında gel
mektedir. Bugün bütçe politikası bir araç 
o'arak, Türkiye'nin yararlanacağı en 
önemli bir mekanizmadır, ama, maale
sef bütçemizde, bütçe aracı olarak kulla-
nilabii'ecek esneklik yoktur. Çünkü, o ka
dar dolmuştur ki, bütçe politikasını kul
lanabileceğiniz bir araç yoktur. Biraz son
ra bütçenin yapısını anlatmaya geçtiğim 
zaman, ödeneklerin büyüklüğünü gördü
ğümüzde, bütçenin, bir bütçe politikası 
aracı olarak, rahatça kullanılabilecek ya
pıya sahip olmadığını hep birlikte göre
ceğiz. Tabiî bunu bütçe politikası yönün
den bir eksiklik kabul etmek lazım. Öyle
dir de. Biz etmesek dahi, ilmî olarak, bi
limsel olarak bu böyledir. 

Geçen sene de bütçe müzakereleri ya
pıldı. Bundan iki üç ay önce Sayın Mali
ye Bakanımız bütçeyi yine burada tak
dim ederken ve -gayet iyi hatırlıyorum-
bu sene de bütçenin takdim konuşmasın
da, gene «Bu bütçenin son yılların en sa-
m'mi bütçesi» olduğunu söylediler. Bunu 
geçen sene de böyle demişlerdi. «Anti-
enfasyonist bir bütçedir. Açığı az oilacak 
bir bütçedir» denmişti. Geçen sene bütçe 
açığı olarak 900 milyar 'liralık bir açık 
öngörülüyordu; ama bütçe kapandığı za
man, açık aşağı yukarı bunun 2,5 katı 
kadar, 2 trilyon 500 milyar lira civarında 
bir büyüklükte kapandı; ama hedef, 900 
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milyar lira idi. Fiyat artış hızının yüzde 
20 civanında seyredeceği hedeflenmişti; 
ama, fiyat hareketleri yüzde 50'ni;n altın
da olımıadı. Gene 2,5 katı kadar bir inhi
raf meydana geldi. Şimdi, böyle olunca 
tabiî bütçeden beklenen neticemin, 'bütçe
den beklenen fonksiyonun da yerine gel
mesi mümıkün olmamaktadır. İş kâğıt 
üzerinde, lafta böyle oluyor; ama söyle
nenler eğer lafta ve kâğıtta kalırsa, büt
çenin dengesi, programıin dengesi de alt 
üst oluyor ve o kadar alt üst oluyor ki, 
âdeta 8 şiddetlinde depreme uğramış bir 
yer ne hale gelirse, ekonominin dengdieri 
de aynı şekilde oluyor. Bunları mutlaka 
söylenen hedefler içerisinde veya onlara 
yakın bir tarzda gerçekleştirme gayreti 
içerisinde olmak lazımdır. «Bütçeyi 900 
milyar lira açıkla kapatacağım» deyip, 
bütçe 2,5 trilyon lira açıkla kapanırsa; 
şüphesiz ki, enflasyonu'st bir dönemde enf-
llasyonu aşağıya çekmek mümkün olma
dığı gibi, bu bütçe enflasyonun süratle 
artmasında, enflasyonun kaynağı olmaya 
devam etmesinde önemli bir unsur ola
rak ortaya çıkmaktadır. Nitekim de öy
le o'muştur. Bugün aşağı yukarı oın yıla 
yakın bir süredir, Türkiye enflasyonla 
mücadele ediyor ve enflasyonu kontrol 
altına alamamıştır. Açıkça belirtmek ye
rinde olur ki, bugün Türkiye'de yaşanan 
enf'asyonun en önemli kaynağı, kamu ke
simi o'maktadır; kamu, enflasyonu: tahrik 
eder bir yapıya sahiptir. 

Değer'!! milletvekilleri!, şüphesiz ki, bu 
kadar yüksek bir enflasyon, bir memle
kette sosyal bünyeyi, ekonomik bünyeyi 
tahrip ettiği gibi, o ülkede ne plan fikri
yatı, ne program fikriyatı, ne bütçe fik
riyatı kalır; onların hepsini tahrip eder, 
gider ve o devletin en önemli belgelerinin 
itibarı büyük ölçüde sarsılır. Her şeyden 
önce, bir ekonomide fiyat hareketlerini 
makul bir düzeye çekmemiz lazım. Na

sıl ki, bir hastanın ateşi varsa, ateşi dü
şürmeden ondan normal bir icraat bek-
lenemezse, ateşi düşürdükten sonra bün
ye normal faaliyetini yapıyor ise, eğer 
bir ekonomide enflasyon makul boyutla
rla çekilmemişse o lekonomliden normal 
faaliyetlerimi beklemek doğru olmaz. 
Evet, bunun içerisinde bazı şeyler iyi ola
bilir. Hastalık bir uzvun veya birkaç uz
vun bozukluğundan meydana gelir, bir 
insanın midesi de sağlam oHabilir; 'ama 
kalbi veya bir başka yeri hasta ise, ateş 
yine yükselecektir ve sağlıklı olmayacak
tır. Ekonomiyi de normal, istikrarlı, fonk
siyon lifıa eder bir yapıya kavuşturabilmek 
için, her şeyden evvel fiyat haraketilerini 
makul bir seviyeye çekmek lazımdır. 
«Makul1 seviyeden neyi kastediyorsunuz?» 
derseniz, makul seviye herhalde yüzde 
lO'lar civarında bir seviyedir. Yoksa, enf
lasyon yüzde 60'tan, yüzde 45'e iindi di
ye enflasyon müdafaa edilemez; enflas
yonun esasında hiçbir rakamını, bu ma
kul seviyenin üzerindeki rakamını mü
dafaa etmek mümkün değildir. Mühim 
olan, enflasyonu sağlıklı yollardan kont
rol edebiı'ımek, onu aşağıya çelkebilmektir. 

Değerli rn illet vekiller i, 19188 yılı büt
çesine baktığımız zaman, 1988 yılı bütçe
sinin 21 trolyona yakın; 20 trilyon 800 
milyar civarında bir büyüklüğe sahip ol
duğunu görürüz. Yalnız, bunun içerisinde 
600 milyar civarında, yatıriımlarla ilgili 
proje ödenekleri var. Bunları düşerseniz 
'2)3,12 ıtri!!yom, düşmezseniz 20,$ trilyonluk 
bir büyüklüğe sahiptir. Ancak, burada 
şunu da ifade etmek İstiyorum İki, bütçe
ler, geçmiş yıl bütçeleriyle zaman zaman 
mukayese edilir; edilmesi de lazımdır; 
ama, eğer bir yıl bütçesinin herhangi bir 
tertibine iCave bir ödeneği de dahil eder
seniz mukayese bazından koparsınız. Geç
miş yıllarda yatırım' projeleri, yatırım 
ödenekleri içerisinde mütalaa edilimiyor-
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du; bu sene edildi. Belki bu seneki bel
gelerde geçen senenin ödenekleri de ona 
uydurularak: ifade edilebilir ama, geçmiş 
yıllarla mukayese etmek fevkalade güçtür. 
O bakımdan, bana göre yatınmilar da 
-efendim, az derler, çok derler- 2,9 tril
yon oluverseydi; 2,9 trilyon yerine 3,5 tril
yon göstermek için bu mukayese bazını 
bozmaya, bana göre pek ihtiyaç da yok, 
gerek de yoktur. 

Şimdi, bu 21 'trilyon ödeneğe baktı
ğınız zaman, bunun 4,5 trilyona yakın 
ikramı personel gidenlerine, 3,5 trilyonu 
yatırıma ve 10,3 trilyonu da transfer har
camalarına gidiyor. Bu 21 trilyonluk büt
çe, -geçen seneki bütçe 11 trilyondu- on
dan, nominal bazda, aşağı yukarı yüzde 
'82, yüzde 83 oranında bir büyüklük ifade 
etmektedir. Haddizatında devletin yaptı
ğı, kullandığı kaynaklar da bundan mü
teşekkil değildir. Şimdi karşımızda 21 
trilyonluk bir bütçe var; ama, devletin 
kullandığı kaynak 21 trilyondan ibaret 
değil. Bakınız, bu 'rakamın içerisinde 
devletin Hazinesinin, yani bu 21 trilyon
luk ödemeyi yapacak olan Hazinenin ya
pacağı bir borç ödemesi var; borç, iç ve 
dış anapara ödemesi 3,8 trilyondur; 4 
trilyon civarında kabull edelim; o, bu ra
kamın iiçerisinde yok. Halbuki onu da 
bu hazine ödeyecek. Borcun faizi var, fa
kat anaparası yok. O da kamu tarafın
dan' ödeneceğine göre onu da bütçe ra
kamına, 21- trilyona1 dahil edersek bütçe 
rakamı 25 trilyon eder. Fon uygulamaları 
var; bu fon uygulamalarının bir bölümü, 
klasik bütçe gider ve kaynakları gibi
dir; onlar da 5-6 trilyon yapar. Böylece 
kıamunun kulanacağı kaynak, mahallî 
idareler ve KİTler hariç, 30 trilyonu bul
maktadır. Biz, burada 30 Myonllüık bir 
kaynağın 20 trilyonunu 'müzakere ediyo
ruz; onu inceliyoruz, yani bir bütünün 
üçte liıkis'ini burada inceliyoruz, diğer bö

lümünü incelemiyoruz; onu tamamen 
bütçe dışında tutuyoruz; hiç olmazsa gö
rüşme yönünden tutuyoruz. 

30 trilyonluk bir kaynak, çok önemli 
bir kaynak; 1988 yılı gayri safi m l î hâ
sılası 87 trilyon civarında olacak. Onun, 
aşağı yukarı yüzde 34'ü civarındaki bir 
kaynak kamu tarafından kullanılacak, 
-'KİT ve mahallî idareler hariç- lama onun 
da üçte ikisi önümüze geldi, üçte biri 
hakkında bir müzakeremiz, bütçenin 21 
trilyonluk kısmında yaptığımız gibi bir 
müzakeremiz yok; o, bu Meclisim müza
keresinin kapsamı dışında kalıyor, o da 
aşağı yukarı 10 trilyonluk" bir kaynak. 
Böylece, bütçe normali büyüklüğü ile de
ğil1, bütününün üçte birini dışarı bıraka
rak ifcarşımıza gelmiş olmaktadır. 

'Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu 21 trilyonluk bütçenin -biraz evvel ge
nel olarak ifade ettiğim gibi- 4,5 trilyo
nu personel giderlerine ayrılmış, (10,3 tril
yonu, yani 10,5 trilyonu da transfer har
camalarına'; yani aşağı yukarı 15 trilyon
luk bir bölümü, hemen hemen dörtte üç
lük bir bölümünün, bir kısmı devletin 
mıemurlarına maaş olarak, diğer kısmı da 
transfer ödemeleri olarak belli yerlere 
ödenecek. Bunların en büyük bir bölümü 
borç faizleridir, onun dışında da Emek
li (Sandığına ödemeleri vardır, iktisadî 
devlet teşekküllerine ödemeleri vardır. 
Yani, bunlar üzerinde fazlaca tasarruf 
yetkiniz yoktur, onu demek istiyorum. 
Personel giderlerinde de, transfer harca
malarında da devletin, bütçe' idaresinin 
fazlaca bir oynama yetkisi yoktur; bun
lar donmuş kaynaklardır. Yani, bütçe po
litikası, ekonomik politikanın aracı ola
rak esnekliğini kaybetmiştir derken, işte 
bunlara dayanarak ifade ediyordum. Ge
riye kalan 6 trilyonluk bir büyüklük var
dır; bunun 2,7 trilyonu diğer cari dedi-
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ğimiz yakıt gidenleri, elektrik giderleri, 
kırtasiye giderleri vardır, bu, 2,7 trilyon
dur; bir de 3,5 trilyon yatınım: ödemekle
ri vardır. İşte bütçenin yapısı, buradan 
geçtikten sonra bütçe, böyle bir ekono
mi Ük bolünüm içerisinde harcanacaktır. 

Yatınım ödenekleri, 3,5 trilyonluk bir 
büyüklüğe sahip; geçen semeki yatırını 
ödeneklerinden noım;ma! bazda yüzde 55' 
l.ik b;r artış ifade etmektedir; ancak, mü
himi olan nominalden ziyade fizik değer
lilerdir; fizik değerlerle ele aldığınızda 1988 
yılında yüzde 5'5'Iiık bir fiyat artışı olur
sa, 19:88 yılı yatırımları, fizik büyüklük 
bakımından, 1987 yatırımlarıyla aynı bü
yüklükte olur ve öyle görülüyor ki, enf
lasyon rakamı da bunun pek altında ol
mayacaktır. Çünkü, bütçe hazınlanıriken, 
yatırım deflatörü- yüzdie 48 olarak tespit 
edilmiştir; e, kamu kesiminin finansmanı 
da ortada, öyle anlaşılıyor ki, yüzde 55' 
lerin, yüzde löO'ların altıma düşmeyeceği
ne göre, yatırımlar da 1988 yılında, 1987' 
ye oranla öyle büyükçe değil1, geçen yılık i 
yatırımlar seviyesinde bir büyüklük söz 
konusu demektir. 

'Değerli! miılletvekilileri, esas itibariyle 
bütçe politikaları -biraz evvel de ifade et
tim- ekonomik konjonktürün birtakım 
meselelerini halletmek mecburiyetindedir. 
lEnflasyoınist dönem'erde bütçelerin, bir 
yıl önceye nazaran, çok büyük bütçeler 
'olinmsiı bir miktar ekonomi şeyine de ters 
geliyor. Şimdi, birçok ülkelerde bir yılın 
bütçesi, bir önceki yılın bütçesinden sı
fır yüzde sıfır mesabesinde bir artış, hat
ta düşüş kaydeden bütçeler de vardır. 
Simidi, bizim, 1987 yılı IBütçesıine nazaran 
yüzde 83 üzerinde bir artışla bütçe geli
yor; bu da enflasyonu körükleyecektir; 
ama bunun altında bir bütçe getirin de
diğiniz zaman, onu da getirmek mümkün 
değildir. (Balkınız, eğsr devlet bütçesinde 

borçlar iki seneden bu yana ayrı bir he
sapta, bütçe dışında izlenmemiş olsaydı, 
bu devlet bütçesi bugün 30 trilyona ya
kın olacaktı ve bu 30 trilyona yakın bir 
bütçeyi beyne'milel ekonomik ve ımalî 
mahfillerde müdafaa etmek de mümkün 
değildir, oraya götürmek de mümkün 
değiı'dir. Yani, bir bakıma bu borçları 
falan ayrı bir hesapta göstermek demek 
ki isabetli o'muş. 

Değerii Başkan, 1988 yılı bütçesinin, 
kâğıt üzerinde açığı 2,5 trilyon olarak 
gösterilmekte, 21 trilyonluk bir bütçemiz 
var, kâğıt üzerinde de 2,5 trilyonluk bir 
açığı gösterilmekte. Biraz evvel ifade et
miş olduğum gibi, bu 21 trilyon liramın 
İçerisinde borç faizi var; ama borç ana
parası yok. Onu da dahil ettiğiniz zaman, 
bu 2,5 trilyon liralık bütçe açığı, 6,3 tril
yonluk bir bütçe açığına dönüşmektedir; 
çünkü, bu borcu gene bu devlet ödeye
cek. Nereden ödeyecek?.. Gene Hazime-
sinden ödeyecek; ama, vergi gelirlerimden 
değil de, yeniden borçlanma ile ödeyecek. 
Olsun... Şimdi bu bütçenin içinde 2,5 
trilyon borçlanma var; 2,5 trilyon bütçe 
açığı istikrazla karşılanacak. O 2,5 tril
yon borçlanma ile devletim birtakım gi
derleri yapulacak, o yetmeyecek, anapara1 

ödemesi için de borçlanacaksınız. O ba
kımdan, borcu da, bir yerde açık gibi 
mütalaa etmekte hiçbir yanlışlık yoktur. 

Bir an için. anapara ödemelerini bir 
tarafa bırakalım; 2,5 trilyonluk açığım 
muhafazası dahi güçtür. «11 trilyonluk 
1987 yılıı bütçesinde 900 milyar liralık 
bir açık olacak» dendi, 2,5 trilyon oldu;. 
ondan yüzde 83 büyük. 21 trilyonluk bir 
bütçenin açığını 2,5 trilyon olarak, yani 
1987 bütçesinin açığı büyüklüğünde tut
mak, herhalde kolay bir şey olmayacak
tır. O baknmıdam, bu açığın daha büyü
mesinden endişe ederiz; ama inşallah, 
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arzumuz da 2,5 'trilyonda gerçekleşmesi 
veya daha az gerçekleşmesi. Çünkü, ger
çekten Türik ekonomisi, son yılların en 
sancılı dönemini yaşamak tadır, en büyük 
kamu kesimi açığının verildiği dönetrile-
ri yaşamaktadır. Dengelerin tutulması he
pimizi memnun eder; ama değerlendir
meyi yaparken, bunların biraz güç ger
çekleşeceğini ifade etmemiz de, bir haki-
kati belirtmek bakımından uygun olacak
tır. 

Bütçe açıkları, son yıllarda artan bir 
seyir izlemiştir. Bakınız, 1981 yılında 
bütçe açığı, gayri safi millî hâsılaya gö
re yüzde 1,5 olmuş, 1982'de 1,6; 1985 
yılında yüzde 2,8; 1986'da yüzde 3 ve 
1987 yılı Bütçesinde 4,4 olmuştur. Gittik
çe artan bir trend... 

Değerli milletvekilleri, bütçe uygula
malarında son yıllarda kaydedilen önemli 
ve ciddî bir gelişme de, bütçenin finans
manında borçlanmaya her geçen gün da
ha büyük boyutlarda müracaat edOlmiş 
olmasıdır. Bu uygulama, devletin iç borç 
stokunu süratle artırmaktadır. Oysa, sağ
lıklı bir bütçe idaresinde, sağlıklı bir büt
çe politikasında, bütçenin, devletin sağ
lam, devamlı ve normal kaynaklarıyla fi
nanse edilmesi gerekir. Bizde 'borçlanma, 
bütçenin artık devamlı, ama hergün biraz 
daha gürbüzleşen bir finansman kaynağı 
haline dönüşmüştür. Adeta borçlanma, bir 
vergi gibi normal, bütçenin devamlı kay
naklarından biri haline gelmiştir. 

Değerli miUetvekiilieri, Türkiye'nin iç 
borç stokuna şöyle bir baktığımızda, yıl
lar itibariyle şöyle bir tablo ile karşılaşı
yorsunuz : 1980 yılında Türkiye'nin 810 
milyar iç borç stoku vardı. Bu, 1982'de 
1,4 trilyon oldu, 1983 yılında 3,2 trilyon 
büyüklüğe ulaştı, 1985 yılında 6,4 trilyon 
oldu, 1987 sonu itibariyle ise dç borç sto
kumuz 12 trilyon 270 milyar. Yani bu 

iç borç stoku, 1987 yılı devlet bütçesin
den daha büyük bir büyüklük. Bu nok
taya gelindi. Tabiî, borç stoku >bu kadar 
fazla olursa, bütçeleri belli büyüklükte 
tutmanız mümkün değildir. 

iç borçlanma, yüksek faiz oranı ile 
gerçekleştirilmekte; yüzde 50, yüzde 60' 
lan bulmakta. Şimdi, sanıyorum en son 
çıkan devlet tahvilleri yüzde 62-63'le pa-
zarlanacak. Bu ne demektir?.. 100 mil
yon liralık bir borç, ertesi sene 163 mil
yon lira olarak ödenecek. Yani, bugün 
100 milyon lira bir borç aldığınızda, er
tesi sene o borcun faizi ödemek için ala
cağınız her 100 liranın 63 lirası sizin 
değil, yani 37 lira alacaksınız; ama 100 
lira alır gibi borç yazılacak hanenize. 
Çünkü, yüzde 63 faiz ödendiği zaman, 
faiz ödemek için alacağınız her ,100 li
ranın 37 lirası sizin; ama 100 lira al
mış gibi kullanılacaktır. İşte bunlar büt
çeye, gelecek yılın bütçelerine bu günden 
çok büyük ipotelk koyma anlamına gelir 
ve bütçelerin esnekliğini fevkalade daral
tır. 

Değerli milletvekilleri, 1988 yılında 
sadece faiz olarak 5,5 trilyonluk ödenek 
yer almaktadır. Bu rakam, 1988 Yılı Büt
çesinin yüzde 27,2'sime tekabül etmek
tedir; yani, şimdi müzakeresini yaptığı
nız bütçenin yüzde 27,2'si sadece faize 
gitmektedir. Bu, 1985 yılında yüzde 12,8' 
lik bir 'büyüklüğe sahipti; 1986 yılında 
yüzde 16,4'lük bir büyüklüğe, 1987 yı
lında yüzde 18,4'lük bir büyüklüğe ve bi
raz evvel de belirttiğim gibi, bu sene de 
yüzde 27,2'lik 'bir büyüklüğe sahiptir ve 
fevkalade yüksek bir nispettir. 

Bunu, gayri safi millî hâsıla ile mu
kayese ettiğiniz zaman; 1985 yılında fa
izlerin nispeti 2,4 iken, 1988 yılında yüz
de 6,4'e çıkmıştır; yani bunlar, borçların 
büyüklüğünü göstermektedir. Bütçe ida-
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resi bakımımdan son derece endişe verici 
ve ciddî bir gelişmedir. Herhalde bu gi
dişatın çaresi, anapara, ödemelerinde ol
duğu gibi, anapara ödemeleriyle ilgili i fa
izleri de bütçe dışına çıkarmakla olmaz, 
yani faizleri de bütçe dışına çıkarsanız, 
belki bütçeler normalden biraz daha kü
çük görülür; ama bunları da ödeyecek 
olan ekonomidir. Siz bunu bütçe üzerin
de hesapta göstermeseniz dahi, bu kendi
sini ekonomide gösterir. Nasıl gösterir?.. 
Daha yüksek fiyat artışlarıyla gösterir, 
daha yüksek kamu açığı ile gösterir, her 
türlü sıkıntı ile gösterir ve her şeyden 
önce vatandaşın cebinde gösterir. Ekono
mide her şey açıktır ve ekonomide mu
cize de yoktur. (DYP sıralarından alkış
lar) 

«1988 yılında devlet, 5,5 trilyon faiz 
ve 4 trilyon da anapara ödeyecek» dedim; 
bu şekilde 9,5 trilyona yakın - 9,3 trilyon
luk - borç anapara ve faizi ödeyecek. Da
ha yeni çıktığımız 1987 yılı bütçesinin de 
11 trilyon olduğunu düşünürsek, hemen 
hemen bir sene sonra, bir sene önceki 
bütçe kadar borç, anapara ve faiz ödü
yorsunuz... Bu, bütçenin, tabiî fevkalade 
'büyük bir sıkıntısıdır. Âdeta, borç idaresi 
bütçe idaresinin önüne geçmiştir, âdeta 
borç yönetimi, bütçe yönetiminden daha 
güç hale gelmiştir. 

Bugün Türk ekonomisinin en büyük 
Sorunu, kamu kesiminin finansman açığı
dır. Enflasyonun en büyük kaynağı da 
budur; yani biraz evvel «Enflasyon, da
ha çok kamu kesiminden kaynaklanıyor» 
derken, bunu ifade ediyorduk. Bir taraf
ta bir bütçe açığı; bir yönüyle nakit açı
ğı... Aynı zamanda bu finansmanda özel 
kesimin, bankalar kesiminin tasarrufları
nı kullandığınız için, ekonominin tasar
ruflarını kamuya aktarınca, belki orada 
- belki değil muhakkak - yatırıma gidebi-
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lecek birtakım kaynakları carî nitelikteki 
harcamalara kanalize etmek suretiyle, bir 
fasit daire içerisinde enflasyonu artır
maktadır; yani kamu kesiminin finans
manıyla, enflasyon bir fasit daire şekline 
dönüşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, bu meselenin 
mutlaka çekidüzene alınması gerekir. 
Türkiye'de bugün en önemli mesele, enf
lasyondan da önemli mesele kamu kesi
minin finansmanıdır. Kamu kesiminin fi
nansman açığı 1985 yılında yüzde 4,7 idi; 
1986 yılında kamu kesiminin finansman 
açığı yüzde 5,5, 1987 yılında ise bu açık 
yüzde 8,6'dır. Bu, son yılların en yük
sek düzeyidir. Bunun mutlaka aşağıya çe
kilmesi ve 1988 yılında, bunu aşağıya 
çekecek tedbirlerin acilen alınması lazım. 
Esasında, bugüne gelmeden önce bu ted
birlerin alınması ve kamu kesiminin fi
nansman açığının bu düzeyde olmaması 
lazımdı. Çünkü, 1985'te 4,7 idi, (Makul 
bir seviyedir) 1983'te bu daha düşüktü; 
ama bugün kamu kesiminin finansman 
açığı 8,6'dır. özellikle 1986 ve 1987 yıl
larında KİT dengesinde kendisini göste
ren bu kamu kesiminin finansman açığı, 
aynı zamanda vergi yükünün; konsolide 
bütçe vergi yükünün ve genel bütçe yü
künün 1984 ve 1985 yıllarında önemli ge
rilemeler kaydetmiş olması nedeniyle, 1987 
yılında karşımıza çok büyük boyutta çık
mıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu durum, bir yandan bütçelere fevkala
de büyük yükler getirirken, diğer yandan 
ekonominin tasarruflarını büyük ölçüde 
eritmektedir. Bugün Türk malî sistemi ve 
malî idaresi fevkalade zor günler yaşa
maktadır; çok büyük bir borç yükünün 
altına girmiştir. Burada ifade ettiğim borç
lar, sadece iç borçlardır. Meselenin diğer 
boyutu çok görüşüldüğü için, burada on
larla tekrar vaktinizi almak istemiyorum. 
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Bakınız, bütçe finansmanındaki sıkın
tıyı ortaya koyacak bir rakamı sizlere 
arz etmek istiyorum. Bilindiği gibi, «Büt
çe emanetleri» diye bir hesap vardır; ta
hakkuk eden bir devlet gideri, nakit sı
kıntısı nedeniyle ödenmez, o, bütçe ema
netlerine geçilir. Şimdi, 1986 yılı sonun
da bütçe emanetlerinde 649 milyar vardı; 
yani, istihkak sahiplerine ödenecek borç, 
1986 yılında 649 milyar idi. 1987 yılın
da bu rakam, gene aynı tarihte; 1987 so
nunda 2 trilyon 300 milyar Türk Lira
sına çıkmıştır. Bu, herhalde nakit sıkın
tısını gösteren fevkalade önemli ve tipik 
bir misaldir. 

Değerli milletvekilleri, ülke ekonomi
sinin, 1988 yılını kaybetmeye tahammülü 
yoktur. Kamunun açığını giderecek ne 
türlü tedbirler varsa, bunların mutlaka ele 
alınması lazımdır. Devlet idaresindeki, 
bütçe idaresindeki ve kamu kaynakların
daki dağınıklık ve israf mutlaka önlen
melidir. Bugün, kamu kaynaklarında fev
kalade ciddî dağınıklıklar vardır ve bu 
dağınıklıkların mutlaka önüne geçmek 
lazımdır. Türkiye'nin -her zaman söyle
riz - en önemli meselesi kaynaktır; ama 
kullanılan mevcut kaynak da yeni bir kay
naktır. O bakımdan, kaynağı dağınıklık
tan kurtarıp, bir bütçe birliği, bütçenin 
genelliği prensipleri içerisinde harcamak 
lazım. 

Son günlerde bütçe prensibine ve büt
çe genelliğine uymayan birtakım uygula
malarla karşılaşıyoruz. Bunlarla beklenen 
netice, bütçe birliği prensibini bozmadan 
da sağlanabilir. Eğer belli noktalara, belli 
sektörlere bir miktar daha fazla bütçe 
ödeneği veya bir miktar daha fazla kay
nak aktarılmak isteniyorsa, devletin bü
tün gelirleri gene Hazinede toplanır; 
ama, o istenilen noktalara bütçeden daha 

fazla ödenek aktarılır. «Ama efendim, 
bütçeye, Hazineye girerse, ben ödenek ak-
taramıyorum» gibi bir gerekçeyi devlet 
kamu idaresinde benimsemek, malî idare
sinde benimsemek mümkün değildir. Eğer 
devletin bazı çarkları hafif işliyorsa, onu 
süratli hale getirmek lazım; genel istis
nadan çıkmamak lazım. Yarın bir gün, 
diğer kuruluşlar da buna benzer istekler
de bulunursa, devletin kaynaklarını, sanki 
varidatı tahsisat gibi her yere ayıramazsı
nız. İşte, o zaman dağınıklık meydana 
gelir, rasyonellik geri planda kalır ve dev
let bütçesinde, kamunun kaynaklarında 
birtakım eksiklikler meydana gelir; enf
lasyon önlenemez, kamu kesiminin finans
manı düzeltilemez. Kamu kesiminin fi
nansmanı için, her şeyden önce, bir der
lenip toparlanmak; plan, program içeri
sinde hareket etmek, bütçe birliği ve ge
nellik prensiplerinin üzerinde durmak la
zım. Mahallî idarelere kaynak aktarma
ya hepimiz varız. Mahallî idarelere kay
nak aktarmak başka bir şeydir; mahallî 
idarelerin, aldıkları bu kaynakları rasyo
nel, bütçe disiplini içerisinde kullanma
ları ayrı bir şeydir. İşte, bunun mecze-
dilmesi lazım. «Niye enflasyon durmu
yor?» dersek; işte bunlar bir - iki, bir - iki 
bir araya geliyor, neticede böyle bir tab
loyla karşılaşıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
vergi yapımızın da mutlaka gözden geçi
rilmesi lazım. Hepimizin bildiği gibi, 
«Vergi yapımız» dediğimiz zaman, bunun 
içerisinde vergi idaresi vardır, vergileme 
vardır, vergi kontrol (Murakabe) vardır. 
Bunların hepsinin gözden geçirilmesi; 
özellikle vergi idarelerimizin basitliğe, da
ha kolaylığa dönük birtakım faaliyetler 
içerisine girmesi lazım. Yani, vergi hâsı
latımız, sadece yeni birtakım kanunlarla 
artmaz. Bakınız, KDV'ye fevkalade bü-
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yük ümitler bağlamıştık; açık ifade edi
yorum, Katma Değer Vergisinin hâsılatı, 
o kadar beklenildiği ölçülerde değildir. 
Dışarıdan alınan Katma Değer Vergisini 
hariç tutun, tabiî, o gümrük duvarların
dan giriyor, onun üzerinden alınır; ama 
dahilden alınan Katma Değer Vergisin
den o kadar fazla bir kaynağın vergi sis
temine geldiğini ifade etmek güçtür. Ni
tekim, bu sene de bütçede vergi gelirle
rinde yüzde 61'lik, hatta yüzde 67'lik bir 
hâsılat bekleniyor; yüzde 67'lik hâsılatı 
sağlamak çok güçtür. Ancak, yüzde 60'lar 
civarında bir enflasyon olursa, belki sağ
lamak mümkün olacaktır. Çünkü, geçen 
sene vergi gelirlerimizdeki artış oranı yüz
de 51 olmuştu, onu birden yüzde 67'ye 
çıkarabilmek,. yüzde 60'lık bir enflasyo-
nist konjonktürle belki mümkün olabilir. 
Eğer, onda belli bir azalma meydana ge
lirse, gene, gelir hedefleri tutmaz; bu de
fa bütçenin gider hedeflerinde kısmaya gi
dersiniz; o da ekonomideki açığı yaratır. 

Vergide üzerinde durulacak bir konu 
da, verginin adil olması, sosyal ve ekono
mik fonksiyonlarına ağırlık verilmesidir. 
Vergiyi sadece kolay ve çabuk nasıl elde 
ederim yönünden değil, onun ekonomik ve 
sosyal yönleri üzerinde de durmak lazım
dır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bir miktar da personel rejimimiz üzerin
de durmak istiyorum; çünkü, personel re
jimimiz son yıllarda fevkalade komplike 
bir hal almıştır, başlangıçtaki ilke ve ya
pısından önemli ölçüde uzaklaşmıştır. He
pimizin bildiği gibi, bizim personel reji
mimizde, özellikle ücret yönünden eşit işe 
eşit ücret ve genelde herkese tek ücret 
prensibi hâkimdir. Bu prensipler, mevcut 
duruma baktığımız zaman, önemli ölçü
de bozulmuştur. Bugün, devlet memur
larına bütçeden aşağı yukarı 5 trilyonluk 
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bir ödemede bulunuluyor, ücret ödeniyor. 
Bu ödemenin adil ve sağlam bir ücret 
sistemiyle gerçekleştirilmesi lazımdır. 

Şimdi, mevcut sisteme baktığımız za
man, her devlet memurunun aldığı bir asıl 
maaş var, bu maaşın yanında bir de yan 
ödemeleri var; bu yan ödemenin dışın
da, bir de belli miktarlarda tazminatlar 
var... Yani, bir memur maaş aslını alı
yor, yan ödemeyi alıyor, bir de belli mik
tarda tazminat alıyor. Şimdi bunların yan 
ödemelerinin ve tazminatlarının hesap şek
li de farklıdır. Aslında, bildiğimiz gibi 
maaşa bir aylık katsayı uygulanır; yan 
ödemede, yan ödeme katsayısı vardır, 
bunların gösterge tabloları da vardır; di
ğer tazminatların bir kısmı da başka bir 
formülle, yani «Maaşın yüzde 95'i veya 
şu kadarı» diye bir formülle verilmekte
dir. Bunların, esasında hepsi maaşın bi
rer mütemmim cüzü haline gelmişlerdir, 
bütünleşmişlerdir. Şimdi bu uygulama o 
kadar bozulmuştur ki, bunu bir iki tane 
çarpıcı örnekle belirtmek istiyorum. 

«Aylık katsayı ve gösterge sistemi 
mevcut duruma tam uymuyor. Katsayıyı 
artırdığınız zaman, üst derecelerde daha 
fazla, aşağılarda ise daha düşük maaş 
artışı oluyor» deniyor. Bu doğrudur; ama 
bunun çaresi, gösterge tablosunu yeni baş
tan düzenlemektir. Gösterge tablosunu ye
ni baştan düzenlemeyip, katsayının bu ak
saklığını yakacak zammıyla karşılamaya 
kalkarsanız, bakınız nasıl durumlar mey
dana geliyor : 

Bir memura yakacak zammı veriyorsu
nuz ve bugün (1988'de) bu rakam 53 000 
liradır; yani bir memurun aldığı maaşın 
aslından daha fazla, daha üstünde yaka
cak zammı ödüyorsunuz... Böyle şey ol
maz. Bir devlet memuru yakacağa, yaka
cağın dışındaki masraflar için ödediğin
den fazla fazla ödemiyor ki... Yakacak 
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zammının daha fazla olabilmesinin man
tığı, yakacağın, diğerlerinden daha faz
la bir gider payına sahip olması gereksin 
ki, ona göre yapılsın. Memurun aldığı 
maaşın aslı daha düşük, yakacak zammı 
53 000 lira... Niye?.. Efendim, bu kat
sayı ve gösterge tablosunun aksaklığını 
gideriyoruz... Böyle mantık olmaz. Kat
sayı ve göstergeyi esas şekline dönüştür
mek lazım. 

Memurun eline geçen parayı çok gör
düğüm için söylemiyorum; keşke artır-
sak. Gerek Plan ve Bütçe Komisyonun
da, gerekse burada «Maaşlar artsın» diye 
önerge de verdik; ama, sistemin üzerin
de duruyorum. Mesela bazı devlet me
murları lojmanda oturuyor ve lojmanda 
otururken, lojman kirası olarak 25 - 30 
bin lira para veriyor; ama devlet, o me
mura 53 000 lira yakacak zammı veriyor. 
O zaten lojmanda oturuyor... 25 - 30 bin 
lira lojman kirası ödüyor, ayrıca bir ya
kacak parası filan vermiyor, ama devlet 
ona 53 000 lira da yakacak zammı veri
yor... Böyle bir sistem sağlıklı, inandı
rıcı olur mu? işte bunların, bir .an evvel 
düzeltilmesi lazım. 
Bakınız, katsayı sistemi var; aylık kat

sayı bugün 84, yan ödeme katsayısı da 
28'dir, ama bazı meslek grupları yan 
ödeme değil de, tazminatı, maaşının yüz
de 95'i nispetinde alıyor. Katsayıyı 10 
puan artırdığınız zaman, tazminatı yüz
de 95 üzerinden alan o kişilerin, hem ma
aşları 10 katsayılık bir artışa tabi oluyor, 
hem de tazminatları 10 sayılık bir artışa 
tabi oluyor. Dolayısıyla, maaşın tümü 
10 sayılık bir artışa tabi oluyor; ama 
tazminatını ve yan ödemesini maaşının 
yüzdesi üzerinden almayan kesim, kat
sayıdan aynı ölçüde yararlanmıyor. Ora
da da birtakım fark var; bu defa ele ge
çen paralar arasında süratle bir uçurum 
meydana geliyor. Bunların da bir an evvel 
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düzeltilip, sağlam ve yerine oturmuş bir 
personel rejimine Türkiye'nin kavuştu
rulması yararlı olacaktır. 5 trilyon lira 
civarında bir maaş ödenmektedir; bu 
ödemenin adil bir personel sistemiyle ya
pılması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin sonu
na gelmiş bulunuyorum. Burada, 65 ya
şını doldurmuş muhtaç yaşlılarla ilgili 
bir iki cümle ifade etmek istiyorum. 

65 yaşını doldurmuş kimselerin aylık
ları Maliye Bakanlığı tarafından öden
mektedir; onun için bu bütçede dile ge
tiriyorum. Maliye Bakanlığının transfer
ler kısmında bununla ilgili bir ödenek 
vardır, bu ödenek Emekli Sandığına inti
kal ettirilir ve Emekli Sandığı da öder. 
65 yaşını doldurmuş muhtaçlara, 1970 
yılının başında çıkan bir kanunla maaş 
bağlandı ve bu maaş bağlanan kişilere de 
birer cüzdan verildi. O cüzdanın üzerin
de de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
mühürü vardır; o cüzdanını cebine ve 
yastığının altına koyar. 1977 yılında 740 
lira para alınıyordu; yani 720 lira bir ay
lık vardı. O günün 720 lirası, satın alma 
gücü itibariyle, bugünün 30 bin lirasına 
tekabül etmektedir. Yani, o günün 720 
lirası, aynı şeyi satın almak isterse, 30 
bin liraya çıkarılması lazım; ama, bugün 
bu kimselerin aldığı aylık 6 bin lira ci
varındadır. Bu 6 bin liranın da önemli 
bir meblağ olmadığını, hiçbir şey almadı
ğını; hatta köyden, başka bir kasabadan 
maaşını almak üzere gelen bir vatanda
şın yapacağı masraflara gideceği dahi dü
şünülebilir. Bunun mutlaka makul ölçü
de, belli bir seviyeye çıkarılması lazım. 
1977 yılında kişilerin sayısı 700 bin civa
rında idi ve bunlar «Allah, Devlete, Mil
lete zeval vermesin» diye de dua ederler; 
şimdi bunlara Devlet, 1977 yılında ne ka-
darlık bir satın alma gücü vermişse, bu-
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künkii devlet de, o satın alma gücüne 
aşağı yukarı yakın bir maaş bağlama du
rumundadır ve devlete yakışan da esasın
da budur. 11 yıl önce bunu yapan dev
let, bugün de bunu haliyle yapacak güç
tedir. 

Sayın Başkan, sözlerimi bitirirken, 
1988 yılı bütçesinin, ülkenin ekonomik 
konjonktüründeki meselelerini azaltması
na, Türk insanının refah seviyesini yük
seltmesine yardımcı olmasını temenni 
eder, Yüce Meclise en derin saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Oral. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Konya 
Milletvekili Sayın Kadir Demir; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Demir, Sayın Ömer Okan Çağ
lar da sizinle birlikle konuşacaklardır; sa
nırım zamanlamanızı yaptınız. 

Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA KADİR 
DEMİR (Konya) — Teşekkür edenimi Sa
yın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli [milletvekilleri; 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1988 malî 
yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi 
Grubu adıma görüşlerimi arz etmek üze
re huzurunuzdayım. Sözlerimin başında, 
Yüce Meclisiın değerli üyelerini saygıyla 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Değerli milletvekilleri, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına verilen görevler, ka
munun belirli hizmetlerinin bu kuruluşu
muz tarafından yerine getirilmesi şeklin
de olmayıp, devletim bütün teşkilatını, 
hizmetlerimi yakinen ilgilendirmektedir. 
Devletim maliye politikasının hazırlanma -
sı, hazırlanmasına yardımcı olunması, ma
liye politikasının uygulanması, yapılan ic
raatın takip edilmesi, aymı zamanda deme

tim inin yapılması; toplumun bütününü il
gilendiren bu genel kavramla 'birlikte, 
gümrük hizmetlerinin yerine getirilmesi, 
gümrük muhafaza hizmetlerinim yürütül
mesi, bununla ilgili olarak kaçakçılığın 
takibi, bununla mücadele edilmesi; tütün, 
tütün mamulleri, tuz ve alkolle, çayın üre
tim, tüketim gibi hizmetlerinin yürütül
mesi, Bakanlığın iştigal konuları arasın
da olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, M'aliye ve 
Gümrük Bakanlığının en Önemli görevle
rinden biri de; bütçe politikasının tespiti, 
düzenlenmesi ve uygulaması olmaktadır. 
Yapılan tüm harcamalara kaynak bulmak, 
bulunan kaymakları bütçe önceliklerine 
göre kullandırmak, kamunun değiştik ke
simlerinden gelen talepleri, gerekiyorsa 
kısmak, kolay olmayan bir görev olarak 
görülmektedir. Bütçeyi yaparken, .gene, 
bütçeleri, sağlam finansman kaynaklarına 
dayandırmak mecburiyeti de vardır, 

Değerli milletvekilleri, devlet, millet 
için vardır. Milletin olmadığı yerde, dev
letten bahsetmek mümkün değildir. Dev
letin, hizmetlerini yapabilmesi için, toplu
mun her kesimimde yaşayan insanların, 
kazancı ve gücü oranında vergi ödeyerek, 
devletime katkıda bulunması gerekmekte
dir. Devletin, .büyük oranda tek geliri de 
vergilerdir, tşte, Anavatan Partisi ve hü
kümetleri, dört yılı aşan iktidarları döne
minde, memleketimiz gerçeklerini göz 
önüne alarak, toplumumuzun menfaatine 
gördüğü her konuda, korkmadan vergi 
kanunları çıkarabilen bir hükümet olarak 
tebarüz etmiştir. İktidarları dönemimde, 
aşağı yukarı bütün vergi kanunlarını el
den geçirmiş, gelişen ve değişen Türkiye 
şartlarına uygun olarak vergi kanunları
mızda yeni düzenlemeler yapmış, Katma 
Değer Vergisi gibi modern bir vergiyi uy
gulamaya koymuş; son olarak, sağlık, mil-
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1) eğitim ve spor konusunda daha iyi hiz
met verebilmek, daha fazla kaynak ayı
rabilmek, daha sağlıklı ve daha kültürlü 
nesiller meydana getirebilmek üzere, sağ
lık, spor ve millî eğitim hizmetleri için 
yeni bir vergiyi yürürlüğe koymuştur. 
(ANAP sırallarından alkışlar) 

Bunun yanında, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığımız, yıl boyunca yaptığı yay
gın ve yoğun denetimlerle, vergi kayıp 
ve kaçaklarını asgarî düzeye 'indirmek 
için de büyük gayret sarfetmektedıir. 

Değerli milletvekilleri, ben, konuş
mamda daha ziyade Bakanlığın bağlı ve 
ilgili kuruluşlarıyla ilgili olarak, güm
rük ve tekel gibi konularda görüşlerimi 
arz etmeye çalışacağım. 

Gümrük kapıları, bir noktada, bir 
memleketin aynası durumundadır. Mem
leketimize ilk defa gelen 'insanlar, bizi, 
gümrük kapılarımızda tanımakta, orada 
gördüğü müspet veya menfi 'izlenimler, 
ilk bilgiler olarak hafızalara dizayn edil
mektedir. 

Memleketimizde, özellikle son yıllar
da alınan tedbirler neticesinde, Avru
pa kapımız olan, Avrupa il;e aramızda 
geçişi sağlayan; karayoluyla Kapıkule, 
havayoluyla Yeşilköy gümrük kapıları
na baktığımızda, aldığımız mesafe orta
dadır. Gerek turizm amacıyla, gerekse 
görevli olarak memleketimize ilk defa 
gelen (insanlar, son derece modern tesis
ler içerisinde âdeta ışıl ışıl Türkiye'yi 
tanımakta, kısa süre içerisinde muamele
lerini ikımal ederek, memleketimize giriş 
yapabilmektedirlîer. 

Yine, toplumumuzun bir parçası olan, 
Avrupa'nın değişik ülkelerinde yaşayan 
ve Avrupa'nın değişik ülkelerinde çalışan 
insanlarımızın 'izin için memleketimize 
giriş ve çıkışları da büyük aranda ra
hatlamıştır. Artık, eskisi gibi, gümrük 

kapılarında günlerce gümrük girişi yap
tırmak için arabalarda veya meydanlar
da çoluk çocuklarıyla uyuyarak bekle
yen insanlarımız kalmamış, gene Hükü
metimiz tarafından getirilen beyan esa
sıyla, gümrüğe ıtabi eşyasının olup olma
dığını beyan etmek suretiyle, kısa süre 
'içerisinde gümrük kapısından geçebil
miştir. 

Değerli milletvekilleri, günde ortala
ma 5 bin aracın giriş - çıkış yaptığı Ha-
bur Gümrük Kapısının 'ihtiyaca cevap 
vermediği görüldüğünden, kapının yeni
den inşası işi 1987 yılı sonunda 6 mil
yar liraya ihale edilmiş, halen 6 şeritte 
hizmet veren bu kapımız, inşaat tamam
landıktan sonra, giriş ve çıkış olmak üze
re, 28 şeritte hizmet verecektir. Bu, dev
reye girince, Kapıkule'den sonra Orta
doğu'ya açılan en modern gümrük ka
pımız olacaktır. 

Özellikle, İslam ülkeleri ile ülkemiz 
arasında, hükümetlerimiz döneminde 
kayda değer yakınlaşmalar dikkate alı
nınca, Türkiyemiz ile İslam ülkeleri ara
sındaki ticarî ilişkilerin, siyasî ilişkilerin 
daha ileri noktalara götürülmesi hepimi
zin ortak arzusu olunca, bu kapının öne
mi bir kat daha artmaktadır. 

Diğer taraftan, ülkemize transit gi
riş ve çıkış yapan vasıtaların zamanında 
izlenmesi, özellikle çıkış yapmayan araç
ların tespitinin hızlandırılması, gümrük 
kapılarıyla iletişim sağlayacak bilgisa
yar ağıyla mümkün olmaktadır. Bu. bil
gisayar ağı, ilk etapta Kapıkule ve İpsa
la'da kurulmuş, biiahara Mersin, İsken
derun, Habur gümrükleriyle bağlantı, 
kapı gümrüklerinde kurulması çalışma
larına başlanmıştır. Tamamlandığı za
man, bilgi işlem akışıyla, zamanında ül
kemizi ıterk etmeyen araçlar, kaybolan 
TIR'lar kısa sürede tespit edilecektir. 
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Ayrıca, gümrük işlemlerinin otomas
yona geçirilmesi hususunda çalışmalara 
başlanmış, ilk uygulama Esenboğa'da 
'başlatılmıştır, ilcinde buluniduğumuz yıl 
içerisinde Anlkara ve İstanbul'daki güm
rüklerin tamamında otomasyon uygula
masına geçilmesi beklenmektedir. Bü
tün gümrük kapılarında otomasyona ge
çildiği takdirde, işlerimizin daha kolay 
olacağı bilinmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bir başka kay
da değer konu da, gümrük hattı dışı eş
ya satış mağazaları devreye sokulmak 
üzere, yap - işlet - devret modeliyle iha
le edilmiş, inşaatları tamamlanan Anka
ra'da 15 mağaza, geçtiğimiz ekim ayında 
işleticilerine teslim edilmiş ve faaliyete 
geçmeleri sağlanmıştır. Aynı şekilde, İs
tanbul'da da 21 adet mağazanın inşaatı 
tamamlanmıştır. Mağazaların faaliyete 
geçmesiyle, yurt dışından kesin dönüş ya
pan işçilerimiz ve memurlarımız, ev eş
yası ihtiyaçlarını, Gümrük Vergisi öde
meden ye nakliye sigorta, gümrükleme 
gibi işlemlerle uğraşmadan yurt içinden 
temin edebileceklerdir. Böylece, evvelce 
yurt dışında kalan toptancı, yarı toptan
cı ve perakendeci kârların döviz ola
rak ülkemize kazandırılması sağlanmış 
olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, memleketimiz
deki turizm hareketlerini, geçmiş yıllar
la mukayese ettiğimiz takdirde, gerek 
turizmden elde edilen döviz gelirleri, ge
rekse memleketimizde turistlere hizmet 
verecek yatak kapasitesi bakımından 'bü
yük ilerlemder kaydedilmiştir. İnanıyo
ruz ki; içinde bulunduğumuz 1988 yılı 
turizm açısından, yine memleketimiz için 
önemli bir yıl olacaktır. Bu itibarla, ge
rek turizm sezonu, gerek işçilerimizin ve 
hacılarımızın yurda yoğun olarak giriş 
ve çıkış yaptıkları kara ve havaalanı 

gümrüklerimiz memur yönünden takviye 
edilmeli, gümrük hizmetleri süratli bir 
şekilde yerine getirilmelidir. 

Ayrıca, daha önce de yapıldığı gibi, 
işçilerimizin yoğun olduğu ülkelerde, ye
rinde, mevzuata ilişkin konularda bilgi
ler verilmeli, yolcu beraberinde gelen 
eşya ile hediyelik ieşya muafiyeti ve 
zatî eşya listesi, günümüzün koşullarına 
uygun anlaşılır ve ihtiyaçlara cevap vere
cek şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

Değerli milletvekilleri, söz gümrükten 
açılmışken şunu da ifade etmekte yarar 
görüyorum : Çeşitli sebeplerle gümrük
lerden çekilemeyen eşya ve kaçak zan
nıyla e! konulup, müsadere edilen eşya
nın tasfiye hizmetleriyle birlikte, bununla 
ilgili ambar işletmeciliği, bakım, onarım, 
tahmil, tahliye hizmetleri, gümrük hiz
metleri içimde önemli bir yer tutmaktadır. 
Gümrük mevzuatına göre tasfiye edile
bilir hale gelen eşyayı açık artırma sure
tiyle veya perakende satış mağazaların
da satan, kamu kurum ve kuruluşlarına 
belirli şartlarla tahsis eden biraz önce de 
ifade etmiş olduğum - gümrüklerde, am
bar, sundurma ve antrepo işletmeciliği ya
pan, bununla ilgili tahmil, tahliye, nak
liye ve hammaliyet hizmetlerini gerçek
leştiren, tasfiye edilebilir hale gelen eş
yanın bakım ve onarımını yapan tasfiye 
işleri, döner sermaye işletmeleri, modern 
bir anlayış içinde hükümetlerimiz döne
minde devreye sokulmuştur. Ülke çapın
da 7 bölgede kurulması planlanan işlet
melerden halen İstanbul'da 2, Ankara, 
izmir ve Edirne'de olmak üzere 5 işletme 
kurulmuş, İstanbul'da kurulan İkinci İş
letme Müdürlüğü, esasen İstanbul'a kara
yoluyla gelen İthal eşyası ile İstanbul'dan 
giden ihraç eşyasının tahmil, tahliye, nak
liye, haımmaıliye, ambarlama hizmetlerini 
yerine getirecek; içinde bulunduğumuz yıl 
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ortalarında, modern işletmecilik esasları
na uygun olarak, hizmet vermeye başla
yacaktır. 

Değerli milletvekilleri, tasfiye işleri, 
döner .sermaye işletmelerinin devreye gir
diği 1984 yılı ortalarına kadar, gümrük 
ve diğer kuruluşlar marifetiyle, 10 milyar 
liralık eşyanın satış ve tasfiyesi gerçek
leştirilmiş iken, 1984'ün ikinci yansında 
bu rakam 11,2 milyar, 1985 yılında 7,9 
milyar, 1986 yılında 19,4 milyar, 1987 
yılında 29,3 milyar ve 1988 yılının ilk 
üç ayında ise 13,5 milyar liralık gelir el
de edilmiştir, 

Gümrük denetimine tabi eşyanın mu
hafazasını ve tasfiyesini sağlarken, tas
fiyeye tabi eşyanın değer kaybına uğra-
tılmaksızın millî ekonomiye .kazandırıl
ması için gerekli tedbirler mutlaka alın
malıdır. Bunun için de, tasfiye edilebilir 
hale gelen eşyanın tasfiyesi süratle ya
pılmalı ve kaçak zannıyla el konulan eş
yanın yeni bir yöntemle tasfiyesinı'n sü
ratle gerçekleştirilmesi hususumda gerekli 
yasal ve idarî düzenlemeler de mutlaka 
yapılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının ilgili kuruluşu olan 
ve kısa adıyla Çay-Kur veya günlük ha
yatımızın bir parçası olan çay konusuna 
baktığımızda, gene her konuda olduğu 
gibi, hüküm etlerimiz bu konuda da ye
nilik getirmiş, daha önceleri devlette olan 
çay tekeli, 1984 yılı sonlarında çıkarılan 
bir kanunla kaldırılmış ve 1985 yılından 
itibaren de özel sektöre de yaş çay yap
rağı alımı, işleme ve kuru çay satışı hu
susunda imkân tanınmıştır. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

3092 sayılı Kanunla, çaylarımı ile il
gili faaliyetlerin düzenlenmesi!, araştırma
ların yapılması, çaylıkların ruhsat kayıt 
işlemlerinin yapılması görevi Çay-Kur'a 

verilmiştir. Çay-Kur bu görevini yerine 
getirirken, aynı zamanda, kendi çayları
na piyasada müşteri bulabilmek veya 
mevcut müşterisini başkalarına kaptırma
mak için serbest rekabete girmek mecbu
riyetindedir. 'işte, bu 'düşünce içerisinde 
piyasaya arz edilen çayın kalitesini mu
hafaza etmek üzere, ambarlamada tek
niğin son imkânlarını kullanmak, piya
saya sürdüğü çay paketlerinin daha cazip 
görünüm kazanması için dizayn, baskı, 
bandrol ve etiket gibi unsurların iyileş
tirilmesine özen göstermek, harmanlama 
ve paketlemede kullanılan otomatik ma
kinelerin sayısını artınmak mecburiyetin
dedir. Bugün yurt içinde çayın pazarlan-
ması büyük oranda özel teşebbüs aracılı
ğıyla gerçekleştirilmektedir. Çay-Kur, özel 
sektörle yarışabilmek için, bir taraftan 
daha kaliteli, daha dikkatli, daha verimli 
çalışmaya gayret gösterirken, mamulleri
nin tanıtımı konusunda etkili ve devamlı 
bir reklam kampanyası başlatarak, çay sa
tışının artırılmasına çaba sarf etmektedir. 
Gelişen ve değişen dünya şartları içinde, 
önümüzdeki yıllarda da Batı standartla
rına uygun, dünya piyasalarında kabul 
görecek, albenisi daha iyi, piyasaya arz 
edilecek çeşitli marka çayların, şekil, renk, 
tadım, 'kalite standartlarına özel önem 
verilerek, üretimin artırılması mutlaka 
sağlanma1ıdır,ı 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin eko
nomik ve sosyal hayatına etki yapan, şüp
hesiz, pek çok kuruluş vardır. Konuş
mamın bu bölümünde de bu kuruluşların 
en önemlilerinden biri olan, yine günlük 
hayatımızda pek çok insanımızın gerek
sinimlerine cevap veren, «Tütün, Tütün 
Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri» di
ye bilinen, kısa adıyla «Tekel» olarak ad
landırılan ve Maliye ve Gümrük Bakan
lığının ilgili, kuruluşu olan bu müessese-
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rniz hakkında düşüncelerimizi ifade et
mek istiyorum. 

Tekel, geçen üç dört yıllık süre dçin-
de önemli yenilikleri gerçekleştirmiş bu
lunmaktadır. Eski adıyla «İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü», sonra da «Tekel 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü» olarak 
1660 ve 4036 sayılı kanunlara göre kat
ma 'bütçeli, döner sermayeli bir kuruluş 
olarak faaliyette bulunurken, önce 60 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname, son
ra 2929 sayılı Kanunla bir kamu iktisadî 
teşebbüsü, yan]; KtT haline getirilmiştir. 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meyi© durumu daha da belirgin hale ge
len Tekel'in, bu kararnameye göre yeni 
statüsü hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu 
kararıyla yürürlüğe konmuştur. Tekel, 
yeni statüsüyle birlikte 'bir reorganizas-
yona tabi tutulmuş ve bir merkez teşki
latının yanında, beş büyük müesseseden 
oluşan dinamik bir kuruluş haline gel
miştir. 

Tekel'in yepyeni bir yapıya kavuştu
rulmasına paralel olarak gerçekleştirdiği 
başka bir husus da tütün konusunda ol
muştur. Eskiden «Taban fiyat ve tavan 
fiyat» sistemine göre yapılan tütün mu
bayaaları, yeniden ele «alınmış ve tütünde 
kaliteye önem veren «Grad» sistemi uy
gulamaya konulmuştur. İyi tütüne iyi pa
ra verebilme imkânını sağlayan fcu siste
min sonucu olarak, Türk tütüncülüğünde 
kalite yükselmiş, bütün tütün ekiminde, 
taban arazi yerine, daha uygun olduğu 
için kıraç araziye yönelinmiş, bu arada 
«Tütüncülükte Kaliteyi Geliştirme Proje
si» uygulamaya konmuş ve ekicilere yar
dım edilerek, 'tütünde kalitenin, iyileştiril
mesi sağlanmıştır. Ayrıca, depolarda tutu
lan ve özelliklerini kaybetmiş olan tütün
ler ayıklanmış, böylece lüzumsuz depo 
masraflarından kurtulunmuştur. Tekel, 

yeni tütün alım sistemiyle uyguladığı fi
yatlarla, yıldan yıla tütün ekicisine fiyat 
yönünden önemli artışlar sağlamıştır... Me
sela; bir önceki ürün yılına göre fiyat 
artışları 1984'te yüzde 42, 1985'ite yüzde 
44, 1986'da yüzde 87, 1987'de yüzde 114 
olmuştur., 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimizin 
aldığı kararlar ve uyguladığı politika so
nucudur ki, Türk 'tütününün kalitesinde 
de elde edilen gelişme üzerine, dünya tü
tün alıcıları tekrar Türkiye'ye dişillerini 
arıtMimışlar, böylece Türk tütünü dünya 
piyasalarında yeniden aranır hale gel
miştir. Daha önceleri dünya tütün alıcı
ları, Yunanistan, Bulgaristan ve Yugos
lavya'ya yönelmişlerdi. Bunu da burada 
bilgi olarak arz etmek istiyorum. 

Tütünümüzde kalitenin iyileşmesi, ay
rıca, yurdumuzda üretilen tütün mamul
lerinin kalitelerinde de olumlu gelişmeler 
sağlamıştır. 

Tekel, tütüne lilişkin organizasyonunu 
da yenilemiş, yeni bir tütün müessesesi, 
yeni merkez müdürlükleri ve yeni bölge
ler kurmuştur. 

Yine, 1177 sayılı Tütün Kanununda 
değişiklik yapılarak, Balkanlar Kuruluna, 
bazı maddelerde değişiklik yapma yetkisi 
verilmiş; Bakanlar Kurulu, bu esasları 
tespit etımişüir. Böylece, Tekel'in çalışma
larında da yeni atılım ve gelişmelere im
kân sağlanmıştır. Tekel, fiyat artışları ya
pıldığında, satışları durdurma ve esnaftan 
beyanname isteme uygulamalarına son 
vermiştir. Ayrıca, tütün ekicileri, tütün
lerini balyalı hale getirmiş olmak kaydıy
la, istedikleri zaman .satabilme imkânına 
kavuşmuştur. Yıine, uygulamaya konulan 
mukavele sistemiyle, Tekel, gerekli faal
lerde tütün ekicisinin hakkını tüccara 
karşı koruyabilme durumuna geçmiştir. 
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Bunun yanında, ülkemiz ekonomisi 
için faydalı projelere dayalı olarak, hem 
îç piyasaya hitap etmek, hem de ihracat 
yapabilmek üzere, yurdumuzda yeni fab
rikalar kurmak amacıyla Tekel, yerli ve 
yabancı sermaye ile ortaklıklar oluştura
bilmek İmkânına kavuşturulmuştur. Bu 
yönde başlatılan ortaklık mukaveleleri so
nuçlandığı zaman, bugün ithal etmekte ol
duğumuz sigaralar yurdumuzda üretilme
ye başlanacak, ürünler, hem liç pazarda 
satılacak, hem de ihraç edilecektir. Bu 
durumda, artık sigara ithali için döviiz 
ödenmeyecek; kendi sigaralarımız da, Te-
kel'in modern hale getirilmiş fabrikaların
da üretilmeye devam edilecektir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz son 
aylarda bir başka yeniliği Tekel üzerinde 
uygulamaya koymuş bulunmaktadır; yur
dumuzda tüket idinin korunması ve spe
külatif kazançların önlenmesi yönünde 
önemli bir adım atmış ve «Her ürün, 
üzerindeki etikette yazılı fiyat üzerinden 
satılacaktır» diyerek, yeni etiket ve fiyat 
sistemini uygulamaya koymuştur. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Böylece, hem tüke
tici, spekülatif davranışlar 'karşısında ko
runmuş; hem de dürüst esnaf, stokçuluk 
suçlaması ndan kurtarılmıştır. 

Bünyesinde 60 bini aşkın insan çalış
tıran Tekel, yeni; yapısıyla, yeni ortaklık
ları ve yeni ürünleriyle, Türk tütüncülü
ğünü ve tütün sanayiini, ayrıca içki sa
nayiini ve bunlara girdi sağlayan tarım 
sektörünü çağdaş bir duruma getirme yo
lunda önemli adımlar atmaktadır. Bu ku
ruluşa verilen desteklerin, ekonomimize 
yeni faydalar sağlayacağı şüphesizdir. 

Bu düşünce ve duygular içerisinde, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığımızın Büt
çesinin, memleketimize, milletimize ve 
Bakanlığımıza hayırlı olmasını diliyor; 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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(ANAP sıralarından, «'Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Demir., 

Sayın Ömer Okan Çağlar; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ÖMER 
OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 1988 malî 
yılı Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçe 
tasarısı hakkında Anavatan Partisi Gru
bunun görüşlerini açıklamak üzere huzur
larınızda bulunuyorum. Sözlerime başla
madan evvel, grubum ve şahsım adına 
hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli millet veMierıi; 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 13.12.1983 
tarih ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Maliye Bakanlığı ile Gümrük 
Bakanlığının birleştirilmesi sonucunda 
kurulmuş ve 207 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile bugünkü şeklini almış
tır.. 

Görev ve nitelik bakımından birbiri
ne çok yakın hizmet yapan Maliye Ba
kanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın b'deştirilmesi, bu bakanlığa daha çok 
etkinlik kazandırmış ve bürokrasiyi de 
önemli ölçüde azaltmıştır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, «Mer
kez, taşra ve yurt dışı» şeklinde teşkilat
lanmıştır. 

1988 malî yılı Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı bütçe teklifinde, transferler ve Ha
zine yardımı ile birlikte 5 trilyon 775 mil
yar 911 milyon Türk Lirası olarak hazır
lanmıştır. 1988 malî yılı bütçe teklifinde, 
1987 malî yılına göre yüzde 72,4'lük bir 
artış sözkonusudur. Bakanlık bütçesi içe
risinde yer alan transfer ve Hazine yar
dımı ödeneği 5 trilyon 470 milyar 849 mil
yon lira çıkarılırsa, bulunacak rakam, 305 
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milyar 062 milyon TL. olmaktadır ki, bu 
büyüklük, 'Bakanlığın gerçek h!izmet 'büt
çesini oluşturmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, kendisine 
ayrılan mütevazi imkânlarla ülke haya
tında çok önemli işler yakmıştır ve de yap
maktadır. Her şeyden önce, burada ele 
aldığımız kanunları göz önüne alınız. 
Başta Bütçe Kanunları ve Vergi Kanun
ları olmak üzere, pek çok kanunun ha
zırlanmasında 'bu Bakanlığımızın katkıla
rına şahit oluyoruz. Keza, aynı hazırlık 
çalışmalarını kararnamelerde ve diğer ka
nunî düzenlemelerde de görüyoruz. Söz-
könusu çalışmalara Bakanlığın katkısının 
'bu kadar yoğun olmasında, görev alanı
na girmesi kadar, deneyimli, bilgi biriki
mine sahip, çalışkan ve sebatkâr insanla
rın varlığı da önemli rol oynamaktadır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının, ge
rek vatandaş, gerek kamu 'kurumları nez-
dinde sempatik olması zaten mümkün de
ğildir. Bir gelir ve gümrük idareleri düşü
nün; kim sevinçle koşa koşa onlara gi
der?.. Hiç kimse. Neden?.. Çünkü bu ida
reler, vatandaşın elinden gelirinin bir kıs
mını vergi olarak alır. Bilirsiniz, hani bir 
atasözümüz vardır; K<Can, malın yonga
rıdır» derler; işte vatandaşın gelirinin bir 
kısmının vergi olarak alınması, onun ca
nını yakar. Bu, hiçbirimizin inkâr edeme
yeceği 'bir gerçektir. Ancak, kabul etme
miz de gerekir ki, vergi toplamayan bir 
devlet de, devletlik vasfını hiçbir zaman 
sürdüremez. 

Büyük kalkınma çabası içinde bulunan 
ülkemiz, özellikle 'büyük yatırımların ger
çekleştiği şu günlerde, daha fazla kayna
ğa ihtiyaç duymaktadır. Enflaisyonist ol
mayan bu sağlam kaynak, hiç şüphesiz, 
vergidir. Bu vergi toplama işini - insan
lar nezdiride sempatik olmasa da - va

tan daşın refahı için Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı sürdürmek zorundadır. Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı 'bütçesi, harcama
lar yönü itibariyle de, kalkınmamızda çok 
önemli bir fonksiyona sahiptir. Sınırlı im
kânlar dahilinde, kaynakların toplanma
sı kadar kullanımı da büyük önem arz et
mektedir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı
mız, kaynakların daha etkin kullanılması, 
azamî tasarrufun sağlanması, israfın ön
lenmesi için de, kendisine verilen kanunî 
imkânlar dahilinde, görev yapmaktadır. 

Zaman zaman, yatırımcı hakanlıkla
rın, Maliye ve Gümrük Bakanlığından şi
kâyetlerine sık sık şahit oluyoruz. Bu 
şikâyetlerde, Maliye ve Gümrük Bakan
lığının elinin sıkılığından bahsedilmekte
dir; ama unutmayalım k'i, bü elisıkılık, 
hep devlet imkânlarının daha iyi kulla
nılmasına, israf edilmemesine yöneliktir. 
Zira, 1'2 Eylülden evvel yapılan israflar 
neticesinde ülkemizin 70 sente muhtaç ol
duğu günleri unutmayalım. 

iŞu anda, sayın muhalefetteki arkadaş
larıma bir belgeyi göstermek istiyorum, 
bu belge zamanın Sayın Maliye Balkanı 
Zıya Müezzinoğlu'nun eîyazısı ile yazıl
mıştır. Bütçe Komisyonunda, yine iktidar 
milletvekilleri borcunu sorduğu zaman, 
zamanın Sayın Maliye Bakanı Ziya Mü-
ezzinoğlu aynen şu cevabı yazmıştır... Ben, 
muhalefetteki arkadaşlarıma, sık sık es
kileri karıştırıp, geleceğe daha sağlam 
adım atmaları için eski gazeteleri oku
malarını tavsiye ediyorum ve yazıyı ay
nen okuyorum, Sayın Ziya Müezzinoğlu 
şöyle söylüyor: «Şu anda 227 bankaya 
borçluyuz; toplamı, yaklaşık 3 milyar do
lar. Ayrıca, 58 ülkeden, 1976 ve 1977 yı
lında mal satın almışız, parasını halen 
ödeyememişiz. Bangladeş'ten, Uruguay'a 
- düşünün - kadar her devlete borcumuz 
var. Ayrıca ihracatçı firmaya olan börç-
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larımız 98 bin firmaya... Düşünün arka
daşlar, 98 b'in tone 'ihracatçı firmaya dev
letin borcu var. işte Anavatan Partisi, bu 
ülkeyi 'bu aşamalardan almış ve bugünkü 
çağ atlayan Türkiye haline getirmiştir. 
ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Hükümetimiz, kamu personelinin, süratli, 
verimli, düzenli ve ekonomik bir şekilde 
yönlendirilmesini daima hedef almıştır. 
Bunun için kamu personelinin verimlili
ğini artırmak, kamu personelinin ücretleri 
üzerinde fiyat artışlarının etkisini berta
raf etmek ve kamu personelinin millî ge
lirden dalha fazla pay almasını sağlamak 
amacıyla etkin tedbirler almıştır. Alınan 
ekonomik tedbirlerin bazılarından söz 
etmeden geçebilmek mümkün değildir. 

Kamu personelinin ücretlerinin günün 
ekonomik şartlarına uygun hale gelebil
mesi için, bir yıl içinde iki defa kamu per
soneline zam yapılmaktadır. İktidara gel
diğimiz 1983 yılının Aralık ayında en dü
şük kamu personelinin maaşı 16 800 lira 
idi. 1987 yılının Aralık ayında ise, vergi 
iadesiyle beraber en düşük kamu perso
nelinin aylığı 74 002 liraya ulaşmıştır, ya
ni maaşlar 4,4 kat artmış, buna karşılık 
Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan fi
yat indekslerine göre fiyatlar, sözkonusu 
dönem içinde 3,9 kat artmıştır. Bu du
rum göstermektedir ki, kamu personeli 
Anavatan Partisi Hükümeti sayesinde fi
yat artışları karşısında ezilmemiştir ve 
ezilmeyecektir. 

İktidara geldiğimiz günden beri çıka
rılan kanun hükmünde kararnamelerle çe
şitli hizmet sınıflarına ödenen tazminat
larda önemli miktarlarda artışlar yapıl
mıştır. Doğu illerimizin kalkınmasını hız
landırmak, 'bü illerimize daha fazla hiz
met götürmek için olağanüstü hal bölgesi 

olarak ilan edilen illerle, bu illerin müca
vir illerinde çalışan kamu personeli aylık
larına ek tazminat verilmesi temin edil
miştir. 

'Kamu personelini konut sahibi yapa
bilmek amacıyla, Toplukonuttan verilen 
kredilere ek olarak 3320 sayılı Kanunla 
3 500 liradan başlayıp altı aylık dönemler 
itibariyle kademeli olarak 1'6 bin liraya 
kadar artırılan konut edindirme yardımı 
sağlanmıştır. Ayrıca, emekli aylığı bağ
lama oranı 5 puan arttırılmış, vergi iadesi 
sistemi getirilmiş, Gelir Vergisi Kanunun
da özel indirim - 6 bin liradan 12 bin li
raya - yapılmış, yüzde 25 oranında Gelir 
Vergicine itabı tutulan vergi diliminde 
3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıl
mıştır. 1988 malî yılı için memur katsa
yısı 70'ten 84'e, yanödeme katsayısı da 
22'den 28'e, yakacak yardımı da 40 bin
den 53 'bin liraya çıkarılmıştır. 1988 malî 
yılının ikinci yarısında uygulanacak kat
sayılar, günün ekonomik şartlarına göre 
realist bir şekilde tespit edilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anavatan Partisi, ülke kaynaklarının en 
verimli şekilde kullanılmasının, ancak re
kabete dayalı serbest piyasa ekonomisin
de mümkün olacağına inanmış ve dörtfeu-
çuk yıllık iktidarı döneminde bü sistemi 
uygulamıştır. Türkiye'nin kalkınması, enf
lasyonun makul seviyelere indirilmesi ve 
fiyat istikrarının sağlanması, ancak bu 
sistemle mümkündür. 

Devlet, iktisadî alanlarda sınaî faali
yet hiçbir zaman yapmamalıdır, yani dev
let, hiçbir zaman vatandaşına iktisadî 
alanda rakip olmamalıdır. Partimizin te
mel iktisadî anlayışı budur. Cumhuriye
tin kurulduğu tarihten 1984 yılına kadar 
uygulanan İktisadî sisteme «karma eko
nomi» adı verilmiş ve devlet ile özel te
şebbüs bazı iktisadî alanlarda birbirlerine 
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rakip duruma getirilmiştir. Ayrıca, söz-
kbnusu dönemlerde, kapalı iktisadî model 
uygulanmış, sanayimiz gümrük duvar
ları arkasına sığınarak gelişmemiş, aksi
ne yüzde 300 kâr elde eden montaj sa
nayii gelişmiştir. Anavatan Partisi 1983 
yılı sonunda iktidara gelince, kapalı ik
tisadî model uygulamasına son vermiş, 
gümrük duvarlarını kaldırarak, Türk sa
nayiini Avrupa sanayii ile boy ölçüşecek 
'bir duruma getirmiştir. Bu iktisadî geliş
meler neticesinde de kalkınma hızımız 
1979'da yüzde 0,4 iken, 1980'de yüzde 1,1 
iken, 1984'te yüzde 5,9'a, 198'5'te 5,'1'e, 
1986'da yüzde 8'e ulaşarak cumhuriyet 
döneminde en büyük iktisadî kalkınmala
rı gerçekleştirmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anavatan Partisi Hükümetiyle, Türkiye' 
nin yurt dışı kredi itibarı artmış; yap, iş
let, devret modeli ile dev projelerin dev
let bütçesine yük olması önlenmiş ve dev 
projeler devlet 'bütçesinden 1 lira dahi har
canmadan gerçekleştirilmiştir. 

Dev projeler devlet bütçesine yük ol
madıkları için de, Hükümetimiz milleti
mize daha fazla hizmet' yapma imkânına 
sahip olmuştur. Anavatan Partisi Hükü
meti, bugüne kadar yapılması gereken; fa
kat daha önceki hükümetler tarafından 
yapılmayan işleri başardığı için milletimi
zin takdirine mazhar olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
kamu iktisadî teşebbüsleri 1980 yılı ön
cesinde devamlı zarar etmiş, zararları dev
let bütçesi tarafından karşılandığı için, 
devlet ve milletimiz üzerine daima yük ol
muştur. Anavatan Partisi Hükümeti 1983 
yılı sonunda iktidara gelince, kamu ikti
sadî teşebbüslerini reorganize etmiş, ba
siretli yöneticiler tayin ederek, zararlı ku
ruluşları kârlı hale getirmiş ve devlet büt
çesine yük olmaktan da çıkarmıştır. 

Malumlarınız olduğu üzere, fon uygu
laması ülkemizde uzun zamandan beri 
uygulanmaktadır. Memleketimizde halen 
uygulamada olan 141 adet fon mevcuttur. 
Bunun, 41 adedi üniversite ile yüksekokul
lara ait olan fonlardır. Fon uygulaması 
dünyada ilk defa 1928 yılında İngiltere'de 
posta hizmetleri iç'in uygulanmaya başla
mış, fon sistemi bugün İngiltere, Almanya 
ve Fransa'da uygulanmakta olup, Japon
ya da son yıllarda bu sistemi uygulama
ya başlamıştır. 

Fon uygulamalarındaki amaç, kamu 
hizmetlerinin milletimize süratli bir şekil
de ve etkili olarak varmasını temin etmek
tir. Bu fonlarla ihracatlar teşvik edilmiş, 
iktisadî kalkınmanın hızlandırılması ve ik
tisadî istikrarın sağlanması gibi çok önemli 
sonuçlar elde edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anavatan Partisi Hükümetiyle birlikte, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı modern ve 
çağdaş b'ir görünüm kazanmıştır. Çağın 
hızlı gelişimine ayak uyduracak araç ve 
gereçlerle donatılarak, otomasyona geçiş 
planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Otomasyona geçişte, vergi tahakkuk 
ve tahsilinde büyük payı olan illere ön
celik verilmiştir. Ankara ve İstanbul İlle
rinde bulunan vergi dairelerinde 1987 yılı 
sonuna kadar İzmir, Kocaeli, Adana ve 
Bursa illerindeki vergi dairelerinde de 
1988 Mart ayı başında bilgisayar sistemi
ne geçilmiştir. 1988 yılı sonuna kadar 
Konya, İçel, Antalya, Hatay, Balıkesir ve 
Manisa illerindeki vergi dairelerinde oto
masyona geçme işlem'i tamamlanacaktır. 
Otomasyona geçilen vergi daireleri de, 
on-line sistemiyle Ankara Merkez Ana Bil
gi İşlem Merkezine bağlanmışlardır. Önü
müzdeki yıllarda Türk'iye'deki vergi daire
lerinin hepsinde en kısa sürede otomas
yona geçilecektir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ; 
bilindiği gibi bütçeler hükümetlerin eko
nomik 'hayat üzerinde etkili oldukları bir
çok temel politikayı, karar ve tercihleri 
bünyelerinde taşıyan önemli araçlardan 
biridir. Önceleri bütçe politikası, gelenek
sel olarak görülmesi istenilen 'bazı hiz
metlerin devlet tarafından yapılmasını sağ
lamak, 'bunların finansmanı için gerekli 
vergileri tahsil etmek ve gelirlerin dağı
lımını etkilemek düşüncesiyle yönetili
yordu. Bugün devlet tarafından görülen 
hizmetler alanındaki büyük boyutlu ge
lişme, kamu gelir ve harcamalarını da de
ğiştirmiştir. Artan kamu harcamalarını 
karşılamak için de yeni ve sağlam finans
man kaynaklarına ihtiyaç duyulmuştur. 

'Bu hususu göz önünde bulunduran 
Anavatan Partisi Hükümeti bütçelerin, 
özellikle son yıllarda, sağlam finansman 
kaynaklarına dayandırılması konusuna 
büyük önem vermiştir. Ekonominin iç fi
nansman dengesinin sağlanması, bütçe fi
nansmanının sağlam kaynaklardan karşı
lanması, Hükümetimizin ana hedeflerin
den biri olmuştur. Bunun için Hüküme
timiz, 1983 yılı Aralık ayında iktidara ge
lince, bütün vergi kanunlarını yeniden göz
den geçirmiş, hem mükellef ve hem de 
devlet lehine köklü değişiklikler yapmış
tır. 

Yapılan değişikliklerde, kalkınmayı 
hızlandıracak, bölgeler arası dengesizlik
leri bertaraf edecek hususlara büyük önem 
verilmiştir. Ayrıca, vergi sisteminde ya
pılan değişikliklerle, çeşitli nedenlerle ula
şılamayan ve toplanamayan potansiyel 
vergi kaynakları gelişmiş, vergi yükü adil 
ve taşınabilir bir duruma getirilmiştir. 

(Vergiler konusunda yapılan bu çalış
malar sonucu, vergi 'tahsilatında önemli 
gelişmeler sağlanmıştır. Şimdi sizlere bu 
gelişmeler hakkında kısa bilgiler vermek 
İstiyorum: 

Bilindiği gibi, devlet gelirlerinin gay
ri safi millî hâsılaya olan yüzdesi, vergi 
gelirleri konusunda açıklayıcı sonuçlar 
vermektedir. Son yıllardaki vergi gelirle
rinin gayri safi millî hâsıladaki payları 
şöyle olmuştur: 1984 yılında yüzde 12,9; 
1985 yılında yüzde 13,8; 1986 yılında yüz
de 15,2 ve 1987 yılında yüzde 16,2 ölüp, 
1988 yılında yüzde 17,4 oranında gerçek
leşeceği de büyük bir ihtimalle tahmin 
edilmektedir. 

Görüldüğü ,gibi, son yıllarda yapılan 
vergi kanunlarındaki, değişikliklerle vergi 
hâsılatı artmış ve çağdaş ülkeler düzeyine 
yaklaşılmıştır. 

'Bu miktarlara mahallî idarelerin ge
lirleri, diğer parafiskal gelirler ve fonla
rın vergi bağlı gelirleri eklendiği zaman, 
sözkonusu rakamın daha da büyüdüğü ve 
yüzde 24'ler seviyesine çıktığı görülecek
tir. Diğer taraftan, konsolide bütçe için
de, vergi gelirlerinin payı da son dört yıl
da, istikrarlı bir şekilde yüzde 85'ler se
viyesinde seyretmektedir. 

'Bu konudaki gelişmeler ise şöyledir: 
1984 yılında yüzde 84,6; 1985 yılında 

yüzde 83,1; 1986 yılında yüzde 83,5 ve 
1987 yüında yüzde 85,8'dir. Görüldüğü 
gibi, vergi gelirlerini bütçede sağlam fi
nansman kaynağına kavuşturma yönünde 
Önemli gelişmeler olmuştur. 

Bu gelişmelere paralel olarak, vergi 
gelirlerinin konsolide bütçe harcamalarını 
karşılama oranı ise şu şekilde olmuştur: 

1984 yılında yüzde 62,7 olup, artan 
oranlarla 1987 yılında yüzde 71,2'ye ulaş
mıştır. Hükümetimizce alman tedbirler 
sonucu, son yıllarda harcamaların daha 
'büyük bir 'bölümü, istikrarlı şekilde ve 
yüzde 70lerin üzerinde bir oranda, arzu
lanan sağlam finansman kaynaklarından 
sağlanır olmuştur. 

Vergi gelirlerindeki tahminle gerçek
leşmeleri de bir arada değerlendirmek 
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gerekir. Konsolide bütçe içinde önemli 
paya sahip olan vergi gelirlerinin, son 
yıllardaki gelişme oranı ise şöyledir: Yıl
lar itibariyle, 1984 te gerçekleşen vergi 
geliri yüzde 95,8; 1985 yılında yüzde 
106,8; 1986 yılında yüzde 103,9 ve 1987 
yılında İse yüzde 102,1 olarak gerçekleş
miştir. Vergi gelirlerindeki tahminlerin ne 
ölçüde "gerçekçi olduğu, biraz önce ver
diğim rakamlardan açıkça anlaşılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anavatan Partisi Hükümetleri zamanın
da, vergi gelirleri bir önceki yıla göre 
daima artış göstermiş ve sön yıllarda de
vamlı olarak enflasyonun üstünde gerçek
leşmiştir. 1985 yılında vergi gelirleri + 
21,4; 1986 yılında + 31,4 oranında, enf
lasyonun üzerinde gerçekleşmiştir. 

Yukarıda açıkladığım vergi gelirleri 
artışlarının sağlanması, Hükümetimizce 
alınan birtakım tedbirlerin uygulanma'sı 
sonucu olmuştur. Bu artışların devam et
mesi için 1988 yılında ve daha sonraki 
yıllarda gerekli ekonomik tedbirler alına
caktır. 

Hükümetimiz iktidarı döneminde ver
gi kayıp ve kaçağının önlenmesi için ya> 
pılan vergi denetimlerinde yoğun ve yay
gın denetime ağırlık verilmiş olup, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının görevleri 
arasında olan vergi denetimi, bakanlığa 
bağlı hesap uzmanları, maliye müfettiş
leri, gelirler kontrolörleri, vergi kontrol 
mensupları tarafından gerçekleştirilmek-
tedir. 

1987 yılında Hesap Uzmanları ile Ma
liye Müfettişleri Kurulunun vergi incele
me sonuçları ise şöyledir: 

Hesap uzmanları 2 663 beyanname in
celemesi, 243 adet stopaj incelemesi 
yapmış, mükelleflerce beyan edilen 
1 148 898 860 658 liralık gelire karşılık, 
1«9 847 399 000 liralık matrah farkı 'bul
muştur. 

Maliye müfettişleri de mükelleflerce 
'beyan edilen 7 988 224 970 liralık matra
hı incelemiş ve buna karşılık 9 243 522 345 
liralık matrah farkı bulmuş, hu matrah 
farkına karşılık 7 305 053 417 lira vergi 
tarh edilmiş 18 719 093 501 lira da ceza 
kesilmiştir. 

Hükümetimiz, 1957 yılından beri Yüce 
Mecliste bulunan; fakat, bir türlü çıkar-
tılamayan Yeminli Malî Müşavirlik ve 
Muhasebecilik Kanunu yerine geçtiğimiz 
ay içinde hazırladığı bir kanun hükmün
de kararname ile bu müesseseyi oluştur
muş ve kamuoyundan -çok büyük takdir 
almıştır. 

Sözkönusu kanun hükmündeki karar
name, şu anda Sayın Cumhurbaşkanırnı-
zın imzasına arz edilmiş olup en kısa za
manda imzalayacaklarını ümit etmekte
yiz; zira, bu müessesenin oluşmasıyla ül
kemizdeki vergi kaybının, asgariye indi
rilebilmesi mümkündür. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna dahil 
ülkelerin hepsinde uygulanan Katma De
ğer Vergisi uygulamasına 1985 yılı başın
da başlanmış, uygulamada çok kısa süre
de görülen başarıdan dolayı geçen yıl 
Macaristan Hükümeti yetkilileri ülkemize 
gelerek hem Hükümetimizi takdir etmiş
ler ve hem de uygulamayı örnek almış
lardır; bu durum, milletimiz açısından se
vindirici bir olaydır. 

Belgeleme sistemini disipline etmek, 
Gelir ve Kurumlar Vergilerinde doğabi
lecek kayıp ve kaçakları önlemek ye Kat
ma Değer Vergisine tam bir uygulama 
imkânı 'kazandırabilmek amacıyla getiril
miş bulunan Ödeme Kaydedici Cihazları 
Kullanma Mecburiyeti Hakkındaki Ka
nun uygulaması, mükelleflerin bir önce
ki dönem hâsılatları esas alınarak daha 
da yaygınlaştırılmıştır. 
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Vergi Usul Kanununun belge sistemi
ni düzenleyen maddelerinde değişiklikler 
yapılarak, vergi kaybı büyük ölçüde ön
lenmiştir. 

Birden fazla yazar kasa biriminin bir 
bilgisayara 'bağlı olarak kullanıldığı, kısa
ca «elektronik terminaller» olarak adlan
dırılan sistemler ve 'bağlantılı yazar kasa 
sistemleri üzerindeki çalışmalar nihaî saf
haya 'getirilmiştir. 

Küçü'k çiftçi muaflığıyla ilgili olarak 
Gelir Vergisi Kanununda yer alan satış 
tutan ölçüsü, 500 bin liradan 10 milyon 
liraya yükseltilmiş, ayrıca çiftçimizden ke
silen yüzde 7 oranındaki Gelir Vergisi sto
pajı da yüzde 4'e indirilmiştir. 

Anonim Şirketlerin aile şirketi 'hüviye
tinden çıkıp halka yayılmaları amacıyla, 
halka açık anonim şirketlerin Kurumlar 
Vergisi oranı yüzde 40, yüzde 35 ve yüzde 
30'a indirilmiştir. 

Kurumlar için oto finansman kayna
ğı yaratan yeniden değerleme müessesesin
de gerekli düzenlemeler yapılarak yeni
den değerleme oranları 'her yıl Balkanlar 
Kurulu tarafından gerçekçi bir şekilde 
tespit edilmiştir. 

Konut yapımını hızlandırmak amacıy
la 150 metrekareye kadar olan konutların 
tesl'imiyle konut yapı kooperatiflerine ya
pılan inşaat taahhüt işlerinde Katma De
ğer Vergisi istisnası uygulaması, 
31.12.1992'ye kadar uzatılmıştır. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun
da yer alan tarifeler günün şartlarına uy
gun olarak yeniden düzenlenmiş, Taşıt 
Alım Vergisi Kanununda yer alan tarife
ler de yeniden düzenlenerek bu değişik
likle ticarî gaye ile kullanılan araçların 
ve traktörlerin vergilerinde de bir artış 
yapılmamış olup, şoför esnafımız ve çiftçi
miz korunmuştur. 

Meslek Vergisi yürürlükten kaldırılmış, 
ıböylece özellikle küçük esnaf ve sanat

kârımızın önemli bir şikâyet konusu da 
ortadan kaldırılmıştır. Emlak Vergisi Ka
nununda yapılan değişiklikle, emekli va
tandaşlarımızın sahip olduğu meskende 
bizzat kendisi oturduğu takdirde, bina ver
gisi oranı 1987 yılı için yarıya indirilmiş
tir. Organize sanayi bölgeleri ile sanayi 
s iteleri ndeki binalar için 5 yıl süre ile ge
çici muafiyet getirilmiş, yapılan yapı ve 
tesisler bina inşaat harcı ve yapı kullan
ma harcından istisna tutulmuştur. Bu yol
la da sanayicimiz ve küçük sanatkârımız 
'korunmuştur. 

ıMücavir alan içinde veya dışında inşa 
edilen hayvancılı'k tesisleri imarla ilgili 
'harçlardan istisna edilmiştir. Bu uygula
mayla da çiftçimize ve köylümüze yar
dımcı olunmuştur. 

Gelir Vergisi Kanununda hayat stan
dardı esası getirilmiş, birinci ve ikinci sı
nıf tüccarların beyan edeceği en düşük ge
lirler, her yıl ekonomik şartlara göre Ba
kanlar Kurulu tarafından tespit edilmiş 
ve böylece Gelir Vergisi mükelleflerinin 
düşük gelir 'beyan etmeleri önlenmiştir. 

Sonuç olarak, yukarıda ifade etmiş 
olduğum vergi gelirleriyle ilgili son yıllar
daki olumlu gelişmeler, parti ve Hükümet 
programımızın çerçevesinde alınan idarî 
tedbirler ve yapılan kanunî düzenlemeler 
dikkate alındığında, 1988 malî yuı bütçe
sinde tahmin edileıı i 5 trilyon 100 milyar 
liralık vergi gelirinin de gerçekleşeceğine 
olan inancım sonsuzdur. 

1988 yılı Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
bütçesinin Bakanlığa ve milletimize ha
yırlı, uğurlu olmasını diler, hepinizi say
gı ile selamlarım. (ANAP sıralarından ıl-
'kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Çağlar. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, İstanbul Milletvekili Sayın Kenan 
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Sönmez; (buyurun efendim. (SHP sırala
rından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA YUSUF KE
NAN SÖNMEZ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı 1988 bütçesi üzerin
de Sayın Erol Güngör ile birlikte, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
görüşlerimizi sunacağız. Grubum ve. şah
sım adına yüce kurulu saygı ile selam
larım. 

Değerli milletvekilleri, iktidarların 
ekonomik, siyasal ve sosyal düşünceleri
ni, tercihlerini ifade eden en önemli bel
ge, bütçelerdir. Bu belgelerin incelenmesi; 
yanlışlarının ve eksiklerinin saptanması, 
yüce kurulda ifade edilmesi ve tartışıl
ması demokratik parlamenter sistemin bir 
gereğidir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
bütçesinin genel bütçe içinde ayrı ve 
önemli bir yeri vardır. Bakanlık bütçesi 
üzerinde grubumun görüşlerini ifade eder
ken, bu anlayışla genel bütçenin de yak
laşımını ve mantığını değerlendirmek zo
runluluğunu duymaktayım. 

Sayın milletvekilleri, günümüz dünya
sında teknik ve ekonomik gelişmeler doğ
rultusunda artık devletin üstlendiği görev
ler, yalnızca savunma ve iç güvenliği sağ
lamaktan çok; .refah ve sosyal adaleti ger
çekleştirmek anlayışına bürünmüş ve çağ
daş devlet anlayışını toplumun refah ve 
mutluluğunu sağlamak adına tedbirlerle 
donatmak noktasına gelmiştir. Sosyal hu
kuk devletini hâkim kılmak; siyasal, eko
nomik ve sosyal tedbirlerle kişinin ve top
lumun temel hak ve özgürlüklerini ko
rumakla olur. Hukuk devleti anlayışı bu
dur. Bu anlayış, Anayasamızın 5 inci mad
desinde de ifadesini bulmuştur. Artık ge
leneksel Ikamu hizmetlerinin yanı sıra, 
sosyal adaletin sağlanması da, devletin te
mel işlevlerinden olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde 12 
Eylül 1980 sonrası demokratik yaşam as
kıya alınmış; çağdaş devlet anlayışı terk 
edilmiş; toplum, hem siyasî, hem de eko
nomik olarak tek elden düzenlenmeye 
çalışılmıştır. 

Ekonomik yapıyı, piyasa anarşisi ve 
ilkel liberal doğmalarla oluşturmak ve yü
rütmek esasına dayalı 1980 sonrası eko
nomik model, Sayın Başbakan özal ve 
Anavatan iktidarınca da aynen yürütül
müştür. Halkımıza ıstırap ve yoksulluk
tan başka hiçbir şey vermeyen bu model, 
sık sık Sayın özal, zaman zaman, sayın 
bakanlar ve ANAP'ın yöneticileri tara
fından huzur ve sükûn edebiyatı içinde 
«1980 öncesine döneriz» yaklaşımı ile bu
güne kadar devam ettirilmiş ve bugünden 
sonra da devam ettirilmek istenmektedir. 
Bu koroya, zaman zaman, çoğu kez Sayın 
Cumhurbaşkanımız da katılmaktadırlar. 

Biraz önce, Anavatan Sözcüsü Sayın 
Çağlar, bizim hiç istemediğimiz, özellikle 
bu kürsüde geçmişi tartışmak istemediği
miz halde, geçmişle ilgili bir örnek ver
di. Daha sonra da kendi iktidarlarının 
- 1983'ten bu yana- başarısını birkaç ör
nekle ifade etmeye çalıştı. Geçmişe dön
mek için söylemiyorum; ama ANAP ik
tidarının gerçekten başarılı çalışmaları, 
başarılı ekonomik modelleri ve yaptırım
ları varsa, Sayın Anavatan milletvekilleri
nin bu yaptırımlarıyla övünmelerini geç
mişle fazla uğraşmamalarını dilerim; çün
kü, geriye dönüldüğünde, 1980 öncesi 
1972 ve 1979 yılları arasındaki 7 yıllık 
dönemde, kişi başına gelir 3 611 liradan, 
4 786 liraya çıkmıştır; yani, kişi başına 
gelir, yüzde 32 oranında artmıştır. 1979 
yılından 1986 yılına geldiğimiz bu 7 yıl
lık dönem içinde ise, 4 786 Türk Lira
sından 5 409 liraya çıkmıştır; yani, yüzde 
13 oranında artmıştır. Çok kötüledikleri 
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1980 öncesi 7 yıllık dönemde, kişi başı
na gelir yüzde 32 artmış, başarılı dedik
leri kendi dönemlerinde de yüzde 13 art
mış. 

ANAP iktidarlarınca övünerek, ödün
süz uyguladıklarını ifade ettikleri ve her 
defasında, «Biz ülkenin meselelerini bili
yoruz, yolumuzdan dönmeyiz» dedikleri 
bu politikaların sonucuna; ülke ekono
misinin gerçekten içler acısı durumuna 
birlikte bir göz atalım. 

1987 yılı bütçe açığını Maliye Baka
nımız da bu kürsüden, «Bütçede tahmin 
edilen 931 milyar liralık açık, 2 trilyon 
150 milyar lira olarak gerçekleşmiştir» 
diye ifade ettiler; yani, tahmin edilen büt
çe açığı 2,3 katı artmıştır. 

1988 bütçe açığının, en iyimser tah
minlerle 6 trilyon ile 8 trilyon arasında 
olacağının kabul edilmesi çok zor olma
sa gerek değerli milletvekilleri. 

1987 yılı enflasyonu yüzde 30 tahmin 
edilirken, Hazine ve DJ$ Ticaret Müste
şarlığınca da ilan edildiği gibi, -hepimiz 
de biliyoruz- yüzde 60 olarak gerçekleş
miştir. 1988 yılında da yüzde 33 enflas
yon öngörülmüş; ancak, geçtiğimiz gün
lerde, ilk üç ayın enflasyon oranı ka
muoyunda yüzde 21 olarak da tespit edil
miş; bizlerce de bilinmektedir. Yüzde 33 
olarak öngörülen enflasyonun yüzde yü
ze varacağı, artık herkesçe de hesaplan
maktadır. 

Emisyon hacmi yüzde 55, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası kredileri 
yüzde 90 artmıştır. Konvertibl dövizler 
1987 yılı başına göre yüzde 5 azalmış. 
1983 yılında 2,5 trilyon olan iç borç, 
1987 yılında 15 trilyona yaklaşmış. 1987 
yılında döviz karaborsası inanılmaz bo
yutlara ulaşmış, devlet dahi bankalar 
aracılığı ile Tahtakale'den döviz satın al
mak zorunda kalmıştır. 4 Şubat Kararla

rıyla da döviz darboğazına girildiği ikti
darca bizzat kabul edilmiştir. 1987 yılın
da sadece dış ticaret açığı 4 milyar do
lara çıkmıştır. Bu 4 milyar doların dört
te üçünü turizm ve işçi gelirleriyle Hü
kümetin karşılaması olasıdır; ancak yine 
de 1 milyar dolar açık vardır. Kaldı ki 
1988 yılında 6 milyar dolar dış borç 
ödemesi göz önünde tutulursa, Sayın Baş
bakan özal'ın «ödemeler dengesi açığı 
kalmadı» ya da «Carî işlemler açığı kal
madı» gibi sözlerle bugüne kadar şişir
diği balon çoktan patlamıştır. 

Tasarruf mevduatına verilen faiz yüz
de 65'e yükseltilmiş, sanayicinin kullan
dığı faiz oranları yüzde 120'lere dayan
mıştır. Her ne kadar 1988 enflasyonu 
Hükümetin yetkililerince bu kürsüden 
yüzde 33 olarak ifade edilmişse de, bu 
mevduatlara verilen yüzde 65 faiz oranı 
yeterince açıklanamamıştır. Yine de bu 
mevduata verilen faiz oranlarının, enf
lasyonun yüzde 100'e çıktığını varsaydığı
mızda, mevduatı ve başıboş paraları ban
ka sistemine geçireceğini düşünmek hayal 
etmekten öteye bir şey değildir. Bunun en 
somut örneği; dünkü ve bugünkü gazete
lerde, basında çıktığı gibi, ilk üç ayda 
banka kasalarmdaki mevduat hesapları 
yüzde 11 gerilemiştir. 

Şimdi bir de ANAP iktidarının bu 
ekonomik politikalarından halkımıza ne 
verdiklerine, halkımızın refah ve mutlu
luk adına ne kazandıklarına bir bakalım. 

Yıllardır toplumun huzuruna çıkıp or-
tadirek edebiyatıyla refah ve mutluluk te
raneleri atacaksınız; ancak ekonomik po
litikalarınızla geniş halk yığınlarını ca
nından bezdirircesine inim inim inlete
ceksiniz. Nasıl mı? 49 bin Türk Lirayı as
garî -ücret olarak işçiye reva göreceksiniz, 
yeterli göreceksiniz; ortalama işçi ücret
lerinin 94 bin Türk Lirası olduğunu bi-
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leceksiniz, bu ücretlerle işçiyi yaşamaya 
mahkûm edeceksiniz, Devletin memuru
na ortalama 86 bin lira maaş vereceksiniz 
ve döneceksiniz «Geçinin» diyeceksiniz. 
İnsanımız işsizlikten sokaklarda kendini 
asacak ve yakacak ve Sayın Başbakan 
- bundan beş gün önce - televizyona çıka
cak «Biz ülkede işsizliği hallettik» diye
cek. «Ekonominin gereğidir, yolumdan 
dönmem» mantığı ile her geçen gün zam-
V»rla boğulan, yaşayamaz hale gelen ülke 
insanı intihar edecek, yuvalar yıkılacak, 
örf, âdet ve gelenekleri, tabuları - kendi 
mantığı ile - dejenere olacak, siz Hükümet 
olarak ve Anavatan milletvekilleri, Gru
bu olarak ilgilenmeyeceksiniz, oralı bile 
olmayacaksınız, «işsizliği ortadan kaldırı
yoruz» dediğiniz günlerde her gün yüz
lerce işçi fabrikaların kapısının önüne ko
nacak. 

İşte, böylesi bir ekonomik modelin ge
tirdiklerinden değerli milletvekilleri, sayın 
ANAP'lı milletvekilleri, hiç vicdanınız 
sızlamayacak mı? 

İşte bu örnekler, ülkemizin ne denli 
bilgisizce ve insafsızca yönetildiğinin 
apaçık göstergeleridir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde çok 
partili demokratik parlamenter sisteme 
geçildiğinden beri ne yazık ki, ilk kez 
bir Sayın Başbakan tarafından, kendi par
tisinin milletvekilleri, hatta hükümetin 
bakanları dahi dışlanarak, etrafında oluş
turduğu, - kerameti kendinden menkul, 
ülke gerçeklerinden bihaber, ilgisiz, vur
dumduymaz - küçük bir ekiple devlet yö
netmek gibi, anlamsız ve demokratik par
lamenter sisteme zarar verecek bir hükü
met etme anlayışına girilmiştir. 

«Hızla kalkınıyoruz, müreffeh ve mut
lu Türkiye yaratıyoruz» imajını yarat
mak için, ekonomiyi geliştirmekten uzak 
gösterişli yatırım projelerini, belirli çevre

lere çıkar sağlamak adına talan ettikleri 
kaynakları biliyoruz. 

Bu Mecliste, 25 - 30 gün önce, tüm 
uyarılarımıza, eleştirilerimize rağmen, ça
lışan insanlarımıza getireceği yükü bile 
bile, umursamadan çıkartılan vergi yasa
sının görüşmeleri sırasında, Akaryakıt Tü
ketim Fonu hesabına toplanan meblağ- l 

dan, «Akaryakıt Tüketim Vergisi Hâsı
latının yüzde 2,60'ına tekabül eden kısmı 
belediyelerin hizmetlerini görebilmeleri 
için, belediyelere verilir» şeklinde hüküm 
getiren madde görüşülürken, - yanılmı
yorsam 11 inci maddeydi - söz almıştım. 
Bu kürsüden, belediyelere Akaryakıt Tü
ketim Fonundan aktarılan bu meblağla
rın, bu kaynakların nasıl çarçur edildiği
ni söylediğimde, - tutanaklarda vardır -
ANAP'lı milletvekili arkadaşlarım, -yol
suzluklardan bahseden ve bu kaynakların 
pervasızca harcanmaları konusundaki ko
nuşmam sürdüğü sırada - laf atmışlardı; 
demişlerdi ki, «Belgeniz var mı, bütün 
ANAP'lı belediyeler hırsız mı?» Bu ifa
deler kendilerinin ifadesi, tutanaklarda 
vardır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Kamer 
Genç, İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşme
leri sırasında, Ankara Belediyesinin en
cümen kararını burada belge olarak gös
terdi ve okudu. Zabıtlara geçsin diye, bir 
kez daha, madde madde okumak istiyo
rum : 

«Altınpark Projesinin temel atma ve 
Demetevler Parkının hizmete açılışı tö
renleri için yapılan harcamalar» Bakınız, 
törenler için; duyuru, çağrı ve teşekkür 
ilanları için, sekiz gazeteye verilen ilan 
ücreti, 155 900 250 Türk Lirası. Tören 
için ilan ve çağrı harcaması... 

«Bez, afiş, flama, bayrak, broşür, vit
rin çıkartması, yürüyen sandviç adam, 
- ne hikmetse bu «Yürüyen sandviç 
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adam» - anahtarlık, çakmak ve lokum ya
pımı» için de, 119 069 617 Türk Lirası. 

Toplam, 274 969 867 Türk Lirası. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 1986 

fiyatlarıyla. 
YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam

la) — Evet, 1986 birim fiyatlarıyla. 
Encümen kararını okudum değerli mil

letvekilleri; artık, takdiri sizlere bırakıyo
rum, ANAP belediyelerinin kaynakları na
sıl savurganca ve talan edercesine sarf 
ettiklerinin takdirini. 

Bir yandan bütçe açıklarını kapatmak 
için halkın sırtına vergi ve zamları vura
caksınız, diğer yandan, toplanan bu ver
gilerden belediyelere pay aktaracaksınız, 
belediyelerinizin yaptıkları böylesine açı
lış, temel atma törenlerinde yapılan bu 
israfı, talanı göreceksiniz, uyarmayacaksı-
nız, müdahale etmeyeceksiniz, görevliler 
hakkında soruşturma açmayacaksınız; on
dan sonra, burada, «Elinizde belge var 
mı?» diyeceksiniz değerli milletvekilleri! 

Sayın milletvekilleri, «Teşvik vergi ia
desi» adı altında, hayalî ihracat gibi yol
suzluk ve kanunsuzluklara göz yumula
rak bağışlanan kamu kaynaklarına, meş
ru ya da gayrimeşru kazançların ve hatta 
ülke servetlerinin yurt dışına kaçırılması 
karşısındaki vurdumduymazlık da eklen
diğinde, enflasyon doludizgin, hayat pa
halılığı katlanılmaz boyutlarda; buna kar
şın, iktidar para sahibi rantiyeleri, enf
lasyondan koruma dışında hiçbir şey yap
mamakta. Kamu giderlerini, rantiye ke
simlerinden alınan paylar, sermaye ve ti
caret kesiminden alınan vergilerle karşı
lamak yerine, kamu giderlerini, büyük 
oranlarda tüketim - yani dolaylı vergiler -
sürekli artırılarak, peşpeşe zam yapılarak, 
yoksul insanımızın ekmeğinden kesilerek 
karşılanmaktadır. 

ANAP iktidarı seçimlerden hemen son
ra akaryakıt, PTT, TEK, ulaşım, kâğıt, 

Sümerbank zamlarıyla halkımızın cebin
den 3 trilyon aldı. Daha üç ay geçme
den, hepimizin bildiği geceyarısı vergi 
yasaları geçti. Sayın Bakan beni bağışla
sın, o vergi yasaları görüşmeleri sırasın
da Sayın Bakan 4 kez bu kürsüye geldi
ler, «Sayın muhalefet partisi milletvekil
leri, bu çıkan vergi yasalarındaki vergi 
hadlerinin artırılması, hiç merak etmeyi
niz, biz 3 ay önce bir zam yapmıştık, 
onun içinde değerlendiriyoruz. Yeni bir 
zam gelmeyecek piyasaya» dedi, yasa çık
tı, 10 gün geçmedi, o zamlar kendini 
gösterdi. Ayrıca, Sayın Başbakan Akar
yakıt Tüketim Vergisine gelen zam yan
sıdığı an Sayın Başbakan televizyondan, 
«Bu, politikalarımızın gereğidir. Gereği 
zamsa, yaparız» dedi. Sayın Bakan, bi
zim bu kürsüden ifade ettiklerimiz doğru 
çıktı. Halkın ifadesiyle, ülkeyi iğneden ip
liğe bir zam furyası sardı. Sayın Baş
bakan zamlardan hemen sonra, demincek 
söylediğim açıklamayı, kendi politikaları
nın bir ürünü olarak ifade ettiler. 

Kamu giderlerinin karşılanması ama
cıyla da olsa, zam yapmanın insafsızlık 
olduğu, toplumun çeşitli kesimlerince de 
ısrarla belirtilmesine karşın, bu yolda ik
tidarca direnilmesi bir rastlantı değildir. 

1987 malî yılı konsolide bütçe uygu
lamasında vergi gelirlerinin gayri safî mil
lî hâsılaya oranı yüzde 16,2 olmuş; ver
gi gelirleri 9 trilyon 78 milyar lira ola
rak toplanabilmiştir. Oysa, ANAP ik
tidarının çok kötülediği 1970'ii yıllarda 
vergi gelirlerinin gayri safî millî hâsıla
ya oranı, yüzde 20'dir. Eğer 1987 yılın
da - hesabım beni yanıltmıyorsa - gayri 
safî millî hâsılaya yüzde 20 olan oranda 
Türkiye'de vergi toplanılsa idi, 2 trilyon 
87 milyar liralık açık olmayacaktı; yani 
1987 bütçesi denk kapanacaktı. 

Toplumun çalışmayan rantiye kesimle
rine kaynak aktarmak amacıyla büyük öl-
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çüde vergi gelirlerinden vazgeçen Sayın 
Hükümet ve kurmayları bunun yerine 
yüzde 50, bazen de dövize indeksli tah
viller yoluyla, yüzde yüze varan faizle 
iç borçlanmaya giderek aşırı israfla ger
çekleştirmeye çalıştığı kamu hizmetlerini 
finansa etmeye çalışmaktadırlar. 

1987 yılında devletin iç borçları 15 
trilyona yaklaşmış. ANAP iktidarının ilk 
yıllarında, yani 1983 yılında iç borçların 
gayri safî yurt içi hâsılaya oranı yüzde 
15. 1987 yılında bu oran yüzde 25'e çık
mıştır. Artık, birçok ekonomideki yakla
şım gibi, iç borçların durumu da korka
rız ki Allah'a kaldı. 

Sayın milletvekilleri, bütçe kavramı 
içinde vergi kavramı ve vergilendirme po
litikaları en önemli yeri tutar. Türk vergi 
sisteminin en çarpık ve çağdaş olmayan, 
düzeltilmesine çalışamadığında sosyal den
gesizlikleri artıracak ve azdıracak husus, 
adil olmayışıdır. Anayasanın 73 üncü 
maddesinde «Herkes, kamu giderlerini 
karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi 
ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün 
adaletli ve dengeli dağılımı, maliye poli
tikasının sosyal amacıdır» der. 

Özellikle 1980'li yıllarda yapılan dü
zenlemelerle ülkemiz üst gelir grupları 
için vergi cenneti, alt grupları için de 
vergi cehennemi haline dönmüştür. Yıl
lardır uygulanmaya çalışılan, en azından 
ıbu yolda gayret sarfedilen, az kazanan
dan az, çok kazanandan çok vergi alma 
ilkesinden artık vazgeçilmiştir. Verıgi ada
leti dendiğinde hemen hemen hütiitı dün
ya ülkelerince uygulanmakta olan emek 
kaynaklı gelirlerin daha az, sermaye kay
naklı gelirlerin daha çok vergilendiril
mesi ilkesi, tamamıyla tersine dönmüş
tür. 1984 yılına kadar, 1 milyon liralık 
gelir diliminden yüzde 30; 25 milyon lira. 
ve üzeri dilimden yüzde 65'lerin üzerin-
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de vergi alınırken, 1985 - 1987 yılların
da iki değişiklik yapılmış. Her ne kadar 
palyatif de görünse, yüzde 30 vergi ora
nı çalışanlar, bordro mahkûmları adına 
yüzde 25'e indirilmiş, yüzde 5 bir rahat
lık sağlanmış, ama sermaye kesimine 
sağlanan rahatlık yüzde 25'leri geçmiş. 
Ayrıca özel indirimler vardır. 

Sayın milletvekilleri, işte iktidarın 
böyle adil vergi politikası sonucunda bor
dro mahkûmları, yani ücretliler Gelir 
Vergisinin yaklaşık yüzde 70lere varan 
kısmını öder hale gelmişler. 

Anayasada açık seçik belirtilen, her
kesin gücüne göre vergi ödemesi nerede, 
nerede maliye politikasının sosyal amacı? 

Sermaye kesıimlerinin Gelir Vergisi 
oranlarının yüzde 45'lere varan oranlara 
indirilmesi, iktidarca sermayeye kan ve
rilmesine yetmemiş, büyük işletmelere ve 
şirketlere yatırım indirimi, ihracat istis
nası, yeniden değerleme, turizm istisnası 
gibi pek çok istisna tanınarak, bu ka
zançların birçok kısmında vergi oranları 
yüzlde 10'lara kadar düşürülmüştür. 

iktidar, her türlü vergi kolaylıkla
rını büyük şirket ve işletmelere tanırken, 
esnaf ve sanatkâr en adaletsiz bıiçimde 
«hayat standardı» adı altında vergilendi
rilmiş, bu verginin en insafsız yanı da 
1987 yılında Hükümet tarafından enf
lasyon oranı yüzde 30 hedeflenmiş! ol
masına karşılık hayat standardının yüz
de 100 artırılmış olmasıdır. Yalnızca bu
nunla da kalınsa iyi sayın milletvekilleri. 
(En ağırı, esnafa ve sanatkâra, sanki bu 
ülkede vergi kaçakçısı esnaf ve sanatkâr-
mış gioi, televizyonda program yapılmış 
ve vergi kontrol memurları yalnızca es
nafın üzerine salınmış ve esnaf ve sanat
kâr bir nevi, maliye politikasıyla ceza
landırılma noktasına gelinmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1980 sonrasında 
vasıtasız vergilerle vasıtalı vergiler ara-
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sındaki oranlar da tersine dönmüş. 1979 
yılında toplam vergi gelirleri içinde va
sıtasız vergiler yüzde 58,2 olurken, vası
talı vergilerin oranı yüzde 41,8 miş. 1985' 
te bu oran vasıtasız vergilerde yüzde 
47,17, vasıtalı vergilerde 52,3'e çıkmış. 
1987\Ie vasıtalı vergi oranı 50,4, 1988' 
de de 54,4 hedeflenmekte. Özellikle do
laylı vergilerin toplanmasında ülkemiz 
insanlarının gelir grupları sözkonusu ol
madığından, dolaylı vergilerin her artın-
lışında emeğiyle geçinen insanlarımızın 
giderek ödedikleri vergi payları artırıl
mış olmakta, giderek daha da yoksullaş
malarını getirmektedir. 

Bir başka vergi sistemimizde adalet
siz olan bir vergi var. Harcama üzerin
den alınan Katma Değer Vergisi. Kat
ma Değer Vergisinin en adaletsiz yanı 
harcama üzerinden alınmasıdır; ama 
adaletsiz yanı salt harcama üzerinden 
alınması değildir. Katma Değer Vergisi
ni tüm toplum kesimlerinde, özellikle ge
niş halk yığınlarının artık sofrasında da 
bulmakta zorluk çektiği tüketim mad
delerinde herkese eşit oranda uygulan
ması adaletsizdir. 

Ülkede lüks tüketim maddelerine uy
gulanan Katma Değer Vergisi oranıyla 
temel maddelere uygulanan Katma De
ğer Vergisi oranı arasında çok büyük 
fark yoktur. Bu da, Anavatan Partisi İk
tidarının Katma Değer Vergisine salt ver
gi toplama mantığıyla yaklaştığından kay-
lanmaktadıır. Halbuki, Avrupa ülkelerin
de ve gelişmiş; ülkelerde Katma Değer 
Vergisi çok fonksiyonludur. Katma De
ğer Vergisinin fonksiyonları; sosyal ada
let içinde yaklaşımı, vergi toplamada araç 
olması, gelir hareketlerini izlemesidir. DH 
ger fonksiyonlarını nazara almayıp, yal
nız bütçe açıklarını, geçmişteki bütçe açık
larını kapatmak adına bir Katma Değer 

Vergisi çıkartırsanız, o zaman bu vergi 
yaklaşımı ile de kendi içindeki adaletsiz
liği tespit etmiş olursunuz. 

Şimdi, bir şey geliyor tabiî aklımıza. 
ANAP iktidarının ekonomik, siyasal ve 
sosyal alanlarda tercihlerini ve doğrula
rını bugüne kadar bütçenin tümü ve bö-
lümıferi üzerindeki müzakerelerde ortaya 
koydu. O bütçeyi hepimiz burada irde
ledik, tartıştık. Bu bütçenin hangi veri
lerle, hangi ölçütler içinde hazırlandığı 
konusunda ciddî kuşkularımız var. Mali
ye Bakanlığı bütçesi konusunda da -Sa
yın Bakanım beni bağışlasınlar- 1987 yılı 
tahminî bütçe açığının bütçe yılı son un
da nerelere geldiğini varsayarsak, bugün
kü bütçe açığının da -başında da söyle
dim- nerelere geleceğini varsayıyoruz de
mektir. Bu da biraz ciddiyetten' uzaktır, 
ama bunda Sayın Maliye Bakanının ve 
Bakanlığının büyük sorumluluğu yok. 
Çünkü, özellikle 1980 sonrasında başla
yarak ve giderek devam ederek Maliye 
Bakanlığı yalnız para toplama bakanlığı 
haline gelmiş, kurpıla kırpıla kuşa çevril
miş. 

Sayın milletvekilleri, grubum adına 
görüşlerimi ifade ederken, şunu iyi bil
mekteyiz : İkinci özal iktidarı, Birinci 
özal iktidarı döneminde uyguladıkları 
ekonomik politikaları sürdürmek gayre
tindedir. Anamuhalefet Partisi olarak bu 
ekonomik, sosyal ve siyasal politikaların, 
yanlışlığını sürdürmesi sonucunda ülke
de sosyal dengesizliklerin giderek artaca
ğını, her yıl artan dış borçlarımızla, gi
derek ülkenin bağımsızlığından söz edile-
meyeceğinıi. görmekte, iktidarı bir kez da
ha uyarmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime son 
verirken bir gerçeği Sayın Başbakana, 
Anavatan Partisine mensup milletvekil
lerine hatırlatmak istiyorum. Her siyasî, 
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tarih önünde yaptıklarımdan sorumludur. 
Dileğimiz bugünkü iktidarım bu tarihî so
rumluluğu duyup, veremeyecekleri hesap 
olmasın. 

'Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Sönmez. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

oduna, İzmir Milletvekilli Sayın Erol Gün
gör; buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Komis
yon yok efendim. 

BAŞKAN — Komisyon burada mı 
efendim? 

Lütfen çağıralım, 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın 

'Başkan ara verelim. 
TÖGAY GEMALMAZ <(Erzurum) — 

Ben komisyon üyesiyim. 
KAMER GENÇ !(Tuncdi) —, Tem

sil yetkisi yok Sayım Başkan. 
'BAŞKAN — Sözcü ve başkan vekili 

olacak efendim. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayın Başkan, davet usu
lü alinazik i. Zaten, iftar vakti geldi; ara 
verelim. 

BAŞKAN — Ş'mdi, efendim, mazere
ti yoksa ve halen bulunmuyorsa, ara ver
mek durumundayız. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın 
Başkan, Sayın Şengün geliyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Buyurun Sayın Güngör. 

SHP GRUBU ADINA EROL GÜN
GÖR (İzmir) — Sayım Başkam, sayın mil-
i'etvekil'ıeri; Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınım 1988 yılı bütçesi üzerinde SosyaPde-
mokrat Halkçı Parti Grubumun görüşle
rini açıık'amıak üzere söz almış bulunu
yorum. Grubum ve şahsım adına yüce 

Kurulu saygıyla selamlarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Başkan, /değerli milletveiki'leri; 
Anayasamızın 73 üncü maddesinde, «Her
kes, kamu giderilenini karşılamak üzere, 
malî gücüme göre, vergi ödemekle yüküm
lüdür. 

Vergi, yükünün adaletli ve dengeli da
ğılımı, maliye politikasının sosyal ama
cıdır» denilmektiedir. Anavatan hükümet
lerimin uygulamaları ise alt gelir grupla
rından çok, üst gelir gruplarımdan az ver
gi almaik şeklinde olmaktadır, özal hü-
kümstieri döneminde alt gelir gruplıarıı le-
h'mde yapılan 'küçücük bir düzenlemenin 
arkasından, sermaye çevreleri lehime çok 
daha büyük değişik İlikler yapılmıştır; 
ama bu değişiklikler kamuoyundan sü
rekli olarak gizlenmeye çalışılmıştır. Ya-
pı'an değ'ş.'kliklerle, küçük esnaf ve sa
natkârların vergisi artırılırken, faiz ve 
kâ- payı elde edenlerim vergileri azaltıl
mıştır. 

Değerli mjlletvekilleri, kusa başlıklar 
altında bunlara değineceğ'ım. Götürü 
usulde vergilendin tem mükelleflerin vergi
leri her yıl yüzde yüzlere varan oranlar
da artırılmıştır. Götürü usûlde vergilen
dirilen mükelleflerim vergiye tabi gelir
leri, 5 yılda 6 kat artırılmıştır; yami, 1983 
yılında götürü usulde vergilendinilen ör
neğin üçüncü derecede bir terzi 100 000 
lira üzerinden vergi öderken, bugün 
600 000 lira üzerinden vergi ödemekte
dir. Bu terzin<;n gelirleri 5 yılda '6 Ikat arttı 
mı iki, vergiye tabi esas tutarı 6 kat artı
rılıyor? 

Gerçek usulde vergi tendir ilen ticarî, 
ziraî ve mesHekî kazanç sahipleri bir ne
vi götürü vergilendirme olan hayat stan
dardına göre, her yıl yüzde yüzlere va
ran oranlarda daha fazla vergi ödemeye 
zorlanmaktadırlar. Hatta, zarar dahi etse-
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ler, bu tutarlar üzerinden vergi ödemek 
(mecburiyetindedirler. 

ıBu uygulamalardan, alt gelir grubu
na giren esnaf ve sanatkârlar etkilenmek -
tedirler; çünkü, üst gelir gruplarına gi
renlerin yılık kazançları bu tutarların 
kat be kat üzerindedir. 

Hayat standardı tutarlarındaki artışı 
kısaca belirtmek istiyorum. Birinci ve 
ikinci sınıf olarak bakarsak, 1983 yılın
da bayat standardı tutarı, birinci sınıfta 
1'50 bin liradan 1987 yılında 2 milyon 
'8'ÜO bin liraya çıkarılımıştır. İkinci sınıf
ta hayat standardı: tutan 1983 yılında 
112 500 lira ilken, 1987 yalımda 1' milyon 
575 hin liraya çıkarılmıştır, yani birinci 
sınıfta 18 kat, ikinci sınıfta 14 kat artı
rılmıştır. 

Şimdi burada, unutulmaması gereken 
bir husus daha var. Bilindiği üzere, Gelir 
Vergisi Kanununa ilk hayat standardı 
esası 2772 sayılı Kanunla 1982 yılı ka
zançlarına uygulanmak üzere getirilmiş
tir. Bu kanunun gerekçesinde, hayat stan
dardı esasının getirilme amacı, gerçek 
usulde vergiye tabi mükelleflerin bir yıl
lık kazançlarının asgarî ücretin yıllık tu
tarından düşük olamayacağı noktasına 
dayandırılmıştır." Madem kanun koyucu
nun amacı budur, o halde 1983 yıllından 
1987 yılıma kadar asgarî ücret 18 kat art
tı mı ki, Hükümet bu konuda 18 kata va
ran artış'arı getiren düzenlemeler yap
mıştır? Üstelik, hep birilikte biliyoruz ki, 
hayat sıtandardı esası kurumlar vergisi 
mükelleflerine uygulanmıyor. Bu düzen
lemeler, alt gelir gruplarına yüklenme de
ğil de, nedir sayın milletvekilleri? 

Sayın Başkan, değerli mil'!etvekilleri; 
geçtiğimiz gün'erde her yörede esnaf der-
neklerim'n genel kurulları vardi. Biz de 
zaman buldukça, seçim çevremizde esnaf 
derneklerinin genel kurullarına katıldık. 

Esnaflar, ANAP iktidarının uygulamala
rından genellikle şikâyetçiydiler; ama bu 
şikâyetlerinin ilk sıralarında işte bu ha
yat standardı uygulaması yer allıyordu. 
Bizden istediklerimi buradan sizlere ileti
yorum ANAP'lı değerli milletvekilleri, 
lütfen bu uygulamaların esnaf lehine ge
çirilmesini destekleyin. 

Değerli milletvekilleri, buraya kadar 
ücret ve maaşları ile çiftçi, esnaf, sanat
kârların vergi yükünü artıran düzenleme
lere değinmeye çalıştım. Şimdi de varlık
lı kesimlere, sermaye kesimine özali hü
kümet'eri zamanında neler verilmiştir, 
kısaca onlardan söz etmek istiyorum. 
Menkul kıymet satışlarından elde edilen 
gelirler tamamen vergi dışına çıkarılmış
tır. Tahvil faizlerinden kesilen gelir ver
gisi tevkifatı yüzde 2ö'den yüzde 10'a in
dirilmiştir ve beyan zorunluluğu kaldırıl
mıştır. Devlet tahvili, Hazine bonosu ve 
göl ir ortaklığı: senetlerinden elde edliılen 
faiz gelirleri tamamen vergi dışında tu-
tu'muştur. Banka mevduat faizlerinden 
tevkif edilen vergi yüzde 20'den yüzde 
10'a indirilmiştir. Hisse senetleri sahip
lerinin elde ettikleri kâr payları tamamen 
vergi dışı bırakılmıştır. Buna gerekçe ola
rak da, vergi: kanunlarını basitleştirmek 
amacıyla, kurum gelirlerinden alınan ver
ginin yüzde 40'tan, yüzde 46'ya çıkarıl
mış olması gösterilmektedir. Zarar eden 
işletmelerin devri halinde, bu işletmeleri 
devralan işletmelere, bunların zararlarını 
indirme hakkı tanınmıştır. Kurumlara ait 
gayriımıenkullerln satışlarından doğan 
kazançlar, Kuruımliar Vergisinden istisna 
edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
1984 yılındın bu yana vergi yasasında 
yapı'mış olan düzenlemeler, Anavatan İk
tidarının siyasî tercihini yansıtmaktadır. 
'Maliye ve Gümrük Bakanlığının bütçesi 
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'«zenginden alıma, varlıklıya dokunma; 
ama yoksuldan, dar gelirllidem al» felsefe
sinin uygulanmasını! yansıtmaktadır. 

'Değerli milletvekilleri, burada çok 
önemli gördüğüm bir iki konuya dikka
tinizi çekmek istiyorum : Sermaye ve 
faiz gelirlieriıne yüzde 10 vergi uygulayan 
Anavatan İktidarı, köylüden yüzde 7 
stopaj almaktadır. Bu oran, tarımsal 'kre
di faiz'eri artırıldıktan sonra yüzde 4'e 
indirilmiştir; ancak, küçük çiftçi muaf
lığını 10 milyon liraya çıkarmakla övü
nen Anavatan İktidarı, tarım ürünlerinin 
yüzde 70Vnı'n masraf olduğunu gözden 
ırak tutuyor. Tarım ürünlerinin yüzde 
70'i masraftır. Geriye, 10 milyonda 3 
milyon lira para kalır. Bu 3 milyon lira, 
yüzde 25'lifc dilime girdiği İçin 750 bin 
Hira bir vergi tutar. Zaten 10 milyonun 
içerisinde yüzde 7 stopaj da 700 bin ilim 
tutmaktadır. Anavatanın övündüğü !ko-' 
mu, köylüye bıraktığı 50 bin liradır. 

Öte yandan, tarım ürün'ieri girdileri
ne KDV uygulanmaktadır. Köylü, ürünü 
için öded'ği IK'DV'yi geri alamamaktadır. 
Bu, haksızlık değil mi? Türk köylüsünün 
karşı karşıya bu'unduğu bu haksız uygu
lamalara son verilmesini sağ'amaya hep 
birlikte gayret edelim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
bugün ülkemizde en göze çarpan çeliş
ki, zengin ite yoksul arasındaki farkın 
hsrgün daha da artmasıdır. Yüce Mec
liste konuşan pek çok ımiUetvekili bu ko
nuya değinmiştir. Bıir kez de ben değin
mek istiyorum. 

1979 yılında ücret ve maaşlarım gayri 
safi m'i'ılî hâsıla içindeki payı yüzde 33'e 
yakınken, bu pay 1987 yılında yüzde 17' 
ye inmiştir. Yine aynı dönemde faiz, kira 
ve kâr payı elde edenlerin gayri safi mil-
ılî hâsıla içindeki payı yüzde 43'ten yüz
de '65'e çıkmıştır. Gelir dağılımındaki bo

zukluk, hükümetin bilinçli olarak uygu
ladığı ekonomi politikasının sonucudur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekifferi, 
hükümet sözcüleri her fırsatta'İhracatta -
ki artışlardan, özellikle de sanayi ürünü 
ihracatınd'aki artıştan övünçle söz etmek
tedirler. Evet, 1987 yılında 1986 yılına 
nazaran sanayi ürünleri ihracatında değer 
olarak yüzde 50 civarında bir artış görül
mektedir; ancak, miktar bazındaki artı
şa baktığımızda yüzde 2,4 olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Oranlar arasındaki bu den
gesizlik, sanayi ürünlerindeki hayali ih
racat olayının boyutlarının büyüklüğünün 
bir kanıtıdır. Hükümet yetik illileri hayali 
ihracat olayının boyutlarını kamuoyun
dan gizlemeye çalışmaktadırlar. 1987 yılı 
başına kadar bu olaylar Maliye ve Güm
rük Bakanlığının denetim elemanları, he
sap uzmıani'ariı, gelirler kontrolörleri, 
gümrük müfettişleri, Hazne ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı! Hazine kontrolörleri 
tarafından denetlenmekte iken, 25.2.1987 
tarih, '87/11500 no.'lu Kararname ile bu 
yetki Devlet Planlama Teşkilatına dev
re di'ımiştir. Devlet Planlama Teşkilatının 
denet'm birimi yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
ş:imdi de tütün konusuna değinmek isti
yorum : Tütün, tarım bitkileri içinde, 
yetiştirilmesi en zor ve zahmetli olan bir 
bitkidir. Tütünde üretim yılı 14 aylık bir 
süreyi kapsar, bu 14 aylık süre içinde 
a:i!en;n 7 yaşından 70 yaşına kadar tüm 
bireyleri çalışmak zorundadır; hele bu 
dönem'n mayıs, ağustos aylarını kapsa
yan dikim, çapalama, kırma dönemlerin
de tütüncü ailesi, günün 18 saatinde dur
maksızın çalışmak zorundadır; bu dö
neni de, amalar yeni doğmuş be beterine bi-
:'ıe tütün tarlasında bakmak zorunda ka
lırlar. Bir tütün fidesinin yetişebıi'mesi 
için insan elinin, dört kez o tütün fidesi
ne değmesi gerekmektedir. Yetişen, kök 
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haline gelen tütünü topllayabilmek için de, 
yine ıJnsan elinin dört defa o köke değ
mesi gerekir. İşte bu zor ürünün tarımıy
la, ülkemizin, Ege, Marmara, Karadeniz, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin
de, 5 bin köyde, 400 ilâ 450 bin üretici 
ailesi iştigali etmektedir 4 milyon dolayın
daki nüfusumuzun geçim kaynağını teşkil 
eden tütün tarımı ve bu alanda çalışanla
rın durumu, ülkemizin ekonomik ve sos
yali yapısında çok önemlli bir yer teşkil 
etmektedir. 

Ayrıca, yaprak tütün ihracatında ül
kemiz, çok önemli bir paya sahiptir. Yap
rak tütün ihracatı, U966 yılında, 1975 yı
lında, genel ihracatımız içinde yüzde 20' 
lik bir pay almıştır. İhracat patlamaların
dan bahsedilen 1987 yılında 310 milyon 
450 hin dolar tütün ihracatından elde 
edilmiştir. Bu yılda tütün ihracatının pa
yı yüzde 3'tür, hayalisi de yoktur. Üreti
mi zor ve zahmetli olan tütünün satışı, 
üretimden de daha zordur. Çünkü tütün 
üreticisinin alın terinin karşılığını alıp ala
mayacağı önceden hiçbir zaman beilli ol
mamaktadır. Tütün üreticisi, piyasa açıl
dığı günlerde sınava girecek bir öğrenci 
gibi, heyecanla ürününün fiyatının ne ola
cağını bek'er, ürününün karşılığını! alama-
ıması halinde aç kalıma tehlikesi ille karşı 
karşıyadır. Tütününün kalitesi ve fiyatını • 
en çok iki eksperin gözle ve elle yapacağı 
ekspertiz sonucunda belli. olur. İlkel me
totlarla değil mıidir bu çağda, elle ve göz
le ekspertiz yapılması? 

(Değerli milletvekilleri, tütün üreticisi, 
tütününü, eksperler geleceği zaman evi-
n;n misafir odasında misafir eder, en 
önemlli misafiridir Türk köylüsünün, tü
tün üreticisinin tütünü. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
yaprak tütününün önemli bir ihraç mad
desi olması ve sigara sanayinin başlıca 

hammaddesini teşkili etmesi, sigaranın da 
yaygın bir tüketim maddlesıi olması, ay
rıca üretim ve satışının risk taşımayan 
çok kârlı bir faaliyet alanını içine alması 
nedeniyle, ülkemizin tütün ve tütün ma
mulleri sektörü, iç ve dış özel sermaye 
açısından çekiciliğini hiçbir dönemde yıi-
tirmenrştir. Adına tütün kavgası diyebi
leceğimiz bu kavga, yüzyıllardan beri bit
memiş ve biteceğe de benzememektedir. 

Tütün konusunda sağlıklı yargıya va
rabilmek için biraz geçmişe dönmekte 
yarar vardır : Osmanlı Devleti, 1160011ü 
yıllardan itibaren tütününün gelirine sa
hip olmaya çalışmıştır. 1873 yılında a'lk 
devlet -tekeli kurularak tütün tekeli işleriy
le ilgilenmek üzere İdare-i İnhisariye-i 
Duban Nezareti oluşturulmuştur. 1879 -
1880 yılllaırında Osmanlı Devletinin, Ga
lata bankerlerine olan borçlarına karşı
lık olarak, tütün tekelinin idaresi 12 ki-
şiHik bankerler grubuna bırakılmıştır. 
1#84 yılında da Viyana'da bir banka olan 
Credit Anstart 'Berlin'de bir banker olan 
Blayhrad ile Fransız ve İngiliz sermaye
sinden oluşan Osmanlı Bankasının iştira
ki ile kurulan Reji idaresine 30 yıl sü
reli imtiyaz veri'miştir. Bu imtiyaz, 1914 
yılında dolmuş ise de, Birinci Dünya Sa
vaşına girilmesi ve Osmanlı Devletinin 
ağır borçlar altında otaası nedeniyle 
hülkümet 1,5 milyon İngiliz lirasıı borç 
karşılığı şirketin süresini 15 yıl uzatmış
tır. 

Reji idaresi, tütün üreticisinin hakkı
nı hiçbir zaman vermemiştir. Emeğinin 
karşılığını alamadığı için kaçağa yönel-
ımek zorunda kalan tütün üreticileri, 
«Kolcu» denilen Reji idaresinin eli si
lahlı kaçak takip memurları tarafından 
vurulmuştur. Böylesine bir Reji yönetimi 
sırasında, 20 bin köylümüzün vurularak 
»öldüğünü kitaplar yazmaktadır. 
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MUSTAFA ŞAHİN ^Kayseri) — Kaç 
bin? 

EROL GÜNGÖR (Devamla) — 20 
bin. 

Kurtuluş Savaşı sırasında, 13.6.1921 
tarihinde Ankara Hükümeti ile Reji ida
resi: arasında imzalamam bir protokol i'le 
sözilıeşmenlm feshi taraflarca benimsen
miştir. 13 Temmuz 1923 tarihinde Anka
ra Hükümeti ile Rejıi idaresi arasında im
zalanan bir anlaşma iıle bu idarenin bü
tün halk ve yükümlülükleri devlete geç
miştir. 30.7.1924 tarihinde Reji Şirketi
min tüm alacak ve borçları ile mal var-
llığı Türk Hükümetince devralımımıştır. 

Türikiye Büyük Millet Meclisinde 1925 
yılımda kabul1 edilen 558 sayılı Yasa ile 
tütüne ait tüm işlerin hükümet tarafından 
yürütülmesi esası kabul edilmiş ve tütü
nün üreticiden satın alımması, işlenmesi, 
tütün mamullerinin üretimi, dahilide sa
tılması lişltemlerini devlet üstlenmiş ve yıl
lık kararıname ile bu yetki hükümete ve
rilmiştir. Böylece, yüz yılı asam bir sü
redir, devletin dilinden ve denetiminden 
çıkmış olan tütün faaliyetleri, devlet de-
ınctimıine alımmiştır. 

'5 Haziran 1930 (tarih ve 1701 «ayılı 
Yasa ile de tütün tekelimin konusu ve 
kapsamıma açıklık getirilmiştir. 29 Mayıs 
1932 tarih ve 1989 sayılı Yasa ile tüm 
devlet teşekkülleri bir yönetim altımda 
birleştirilerek İnhisarlar Umum 'Müdür
lüğü oluşturulmuştur. Tütün mevzuatını 
dağınıklıktan kurtarıp tek metim halimde 
toplanması, geçmiş deneyÜerdem de ya
rarlanılarak,, 1İ6.6.1938 tarih ve 3437 sa
yılı Yasa ile gerçekleştirilmiştir. Halen 
yürürlükte olan 9 Mayıs 1969 tarih ve 
1177 sayılı Yasada bazı değiş ikilikler ya
pılmakla birlikte, 3437 sayılı Yasanın ana 
esprisi olduğu gibi korunmuştur. 

1177 sayılı Yasanın ana esprisi, yani 
devlet tekeli olma özelliği, 28.5.1986 ta

rih ve 3291 sayılı Kamım İktisadî Teşeb
büslerimin özelleştirilmesi Hakkımdaki 
Yasanım 17 ne! maddesiyle kaldırılmış
tır. 1177 sayılı Yasamın değiştirildiği, ya
ni tütün tekelimin kaldırılldığı günlerde 
ülkemizdeki ve dünyadaki tütün ve si
gara olayına kısaca bir göz atacak olur
sak, «Sen vücuduna ne kadar bakarsam, o 
da sama o kadar bakar» gerçeğini kavra
yan zengin ulusların insarilarıı kitle hailin
de sigarayı bırakmaya başlamışlardır. 
IDünya sigara1 tröstleri de, bu kaçışı dur
durmak için, bir taraftan sigara fiyaitlları-
nı ucuzlatırken, öte yandan mıillyariarca 
dolarlık reklam kampanyalarıma devam 
etmektedirier. Dünya sigaradan kaçar
ken, Türikiye sigara tüketimi her yıl yüz
de 5 oranında artış göstermeye devam1 et
miştir. Türkiye'min sigara pazar hacmi 
trilyonla ifade edilecek seviyeye ulaş
mıştır. Tekel ise, çağdaş teknolojinin ge
risimde bırakılımış fabrikalarda en yemişi 
10 yaşın üzerimdeki makinalarila üretime 
devam etmek zorunda kaldığımdan, üretti
ği sigaranın kalitesinde beklenen iyileştir- v 
meyi sağlayamamıştır. 

1984 yıllından itibaren yabancı siga
ra ithal edilmeye başlanılmıştır. 1984 yı
lımda iki: biın ton iile başlayam sigara it
halatı hızla artarak yedi bin tona ulaş
mıştır. 1920'lıi yıllarda Atatürk'ün kurdu
ğu Ulusal Halk Hükümetimden kopara-
madıklarıınî Özal Hükümetinden kopa
rabileceklerini kavrayan ulusllamrası dev 
sigara tröstleri Özal Hükümeti nezdinde-
ki girişimlerin:! yerli1 işbirlikçileriyle bir-
l'fcte yoğunlaştırmışlardır. 

Sayım milletvekilleri, işte bu ortam
da, 1177 .sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
Yasasınım ana esprisi, yani devlet tekeli 
olma özelliği 27 Mayıs 1986'yı 28 Ma
yıs 1'986'ya bağlayan bir gece yarısında 
KİT'lerim 'özelleştiriilrnesiyile 'ilgili yasa 
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tasarısına bir madde eklenerek yapılan 
operasyon sonunda kaldır ılımı ştır. 

Bu yasa çıkarılırken Meclis gelenek
leri yok sayılmış, Türk parlamento tari
hinde hiç görülmeyen oyunlar sahnelen
miştir. Bu yasa çıktıktan sonra Sayın Baş
bakan özal, basına yaptığı açıklamada, 
«Ne oluyor diye sordular, anlayamadı
lar, biır daha okuttular anlamadılar, mad
de geçti ve kanum bitti; tütün tekeli de 
kalktı, muhalefete liyi gol attık» ifadeleri
ni kullanmıştır. (SHP sunalarından alkış
lar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
goî atma yöntemiyle yasa bitiren, daha 
önoe de Anayasanın '84 üncü maddesi 
üzerinde akıl almaz yorumlar yapan, şim
di de yendi seçimlerle ilgili olarak, «Ana
yasayı bir defacık ihlal edeceklerini» tam 
bir sorumsuzluk içinde söyleyebilen dev
let adamı tipinin geçmiş tarih'imıizdeki bir 
örneği de Enver Paşadır. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Kendisi bir işin yapılması için yasanın 
elverişli olmadığını söyleyen yardımcıla
rına; «Yok kanun, yap kanun» buyru
ğunu vermekle ünlüdür. Biz, Sayın özal' 
in akıbetinin Enver Paşanın akibetine 
benzemesini elbette dilemeyiz. 

Sayın Başkan, değerli: milletvekilıleri; 
1177 sayılı Yasada yukarıda anlattığım 
şekilde yapılan değişiklik, Tütün ve Tü
tün Tekeli Yasasının içini boşaltmıştır. 
Yıllarca, tütün üreticisinin baba bildiği 
Tekel, baba olmaktan uzaklaşmıştır. Te-
kel'i devlet, destekleme alımlarıyla gö
revlendirilen tarım satış kooperatifleri 
birliği haline dönüştürmüştür. Bu deği
şiklik sadece yabancı sigara tröstlerimin 
işine yarayacaktır. Best'im durumu hepi
mizce malumdur. Nitekim, Tekel Genel 
Müdürü, ülkemizde Batı tipi sigara üret
mek için üç firma ile anılaşma yapmak 

üzere olduklarını basına açıklamıştır. 
Tekel ille ortaık olacak yabancı sigara 
tröstleri Virjinya tipi tütüne dayalı si
gara üreteceklerinden, Türk tütüncülü
ğünü ortadan kaldıracakl ardır. Yüzbin-
lerce tütün üreticisi köylü çok zor du
rumda kalacaktır. 

Sayın milletvekillileri, tütün üreticile
riyle üretici 'kuruluş1! arının bu değiş'kliğe 
tepkileri hâlâ sürmektedir. Sayın özal 
ile Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı, 
Tütün ve Tütün Tekeli Yasasının değiş
tirildikten sonra, yapılan ara seçimler 
dolayısıyla Ege Bölgesinde yaptıklkırı ge
zilerde; tütün piyasasının erken açılaca
ğını, tütünün borsada satılacağını, üreti
cinin türüne verilen fiyatı beğenmemesi 
halinde tütünü tekrar borsada müzaye
deye çıkarabileceğimi ifade etmişlerdir. 
Hatta, Sayın özal, hızını bir yerde ala
mamış, tütün piyasasının zamanından beş 
ay önoe açılacağını ifade etmiştir. Her 
şeyi bilen Sayın özal!, tütünün fiziksel 
özelliğini unutmuştur; çünkü piyasanın 
beş ay önceye alınması halinde, tütünün 
tarlada satılması sonucu ortaya çıkacak
tır. Tütün piyasasının erken açılması, tü
tün üret;cisi için elbette çok önemlidir. 

Anavatan İktidarı bütün vaatlerime 
rağmen, 1986 ürünü Ege tütün piyasası 
il Aralık 1986'd'a açılmıştır; yani eski yıl
lara göre 1 aycık erlken. 1987 ürünü Ege 
tütün piyasası da, tütün fiyatları 
27.11.1978'de, yani genel seçimlerden 2 
gün önce ilan edilerek açılmıştır. Hani 
tütün piyasası, erken açılıp, üretici para
sını erlken alacaktı? Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakanı, Bütçe Komiısyonunda 
sorduğumuz bir soruya verdiği cevapta, 
Ege Bölgesi tütünü için Tekel'in ortala
ma fiyatının 2 921 lira 93 kuruş olarak 
gerçek'eştiğini beyan etmiştir. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Ne-
nedeymıiş? 
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(EROL-GÜNGÖR ((Devamla) — Ege 
Bölgesine gittiğim zamıan, ziraat odailıan 
temsilcileri y'.e bu 'konuyu görüştüğümde, 
ortalama fiyatın bunun çok daha altında 
olduğunu ifade ettiler. Ben, Sayın Balka
nın söylediği rakamın doğruluğunu ka
bul ediyorum. 

IMAUJYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursla) — Bravo! Doğrusu da budur. 

EROL GÜNGÖR (Devamla) — Evet 
Sayın Bakan, doğrusu budur, bu olabilir; 
Iköyilüler itiraz etmektedir. !Ege Bölgesi Zi
raat Odaları Birliğinin 1987 tütünü için 
bildirmiş olduğu maliyet 2 492 liradır. 
Buna yüzde 30 üretici kârının ilavesiyle, 
ortalama tütün fiyatının 3 293 liradan 
aşağı olmaması gerekirdi. Kaildi ki, Te
kel, 1' paket sigarayı 78 lıinaya mal edip 
500 liraya satıyor. 1 paket sigarada 60 
liralık tütün ancak vardır. Tütün üretici
si bunu bülmiyor ımıu? Bunda adalet var 
mı? 

MALİYE "VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE AUPTEMOÇİN 
((Bursa) — Bilir, bilir; neden olduğunu 
da bilir. 

EROL GÜNGÖR (Devamla) — 1177 
sayılı Yasanın, değiştldiımıediği için halen 
yürürlükte oüıan 22 nci maddesinde, «eki
ci, satılan tütünlerinin devir 'işlemini ka
nuna uygun olarak hazırlar. Bu işlemin 
bitirildiğini alıcıya veya kanunî konutu
na bildirdiği tarihten itibaren, alıcı, 10 
gün İçinde tütün bedelini ödeyip tütünü 
teslim almak zorundadır» hükmü yer al
masına rağmen, nisan ayının ikinci yarı
sına geldiğimiz şu günlerde, Ege Bölge
sinde balen parasın i almayan Türk tü
tüncüsü mevcuttur. Çünkü tüccar, yapmış 
olduğu sözleşmelere, 30 nisan tarihine ka
dar tesellüm edeceği hükmünü koydur
maktadır. Hani tütün üreticisi tütününün 
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bedelini enken alacaktı? Hani devlet, tü
tün tüccarıyla tütün üreticisi arasında ha
kem olacaktı? Ne biçiım hakemiliık? Tütün 
piyasasınıın açıldığı günden beri üretıicille-
rin girdi fiyatlarına ve ihtiyaç maddeleri
ne gelen zamların boyutlarını hep bera
ber görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, tütün üretici
sinin alın terinin karşılığını vermekte ha
sis davranan Maliliye ve Gümrük Bakanlı
ğı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
na 780 milyon, DESIYAB'a faizler ha
riç 30 ımıilyon lira, Fransız Esher firma
sına 40 bin Fransız Frangı borçlu olarak 
iflas durumuna gelen 416 milyon serma
yeli Çankırı Tuz Ürünleri Üretim ve Da
ğıtım A.Ş.'ye (Çantaş) Tekel'in 29.1.1987 
tarihinde, 240 milyon liralık nakit serma
ye ile ortak olmasına müsaade ettiğini 
tespit etmiş bulunuyoruz. Bu uygulama
nın gerekçesini Sayın Bakanın açıklaya
cağını umuyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tütün tekelini kaldıran ANAP İktidarı, 
şimdi de içki tekelini kaldırıma hazırlık
ları içine girmiştir. Beşinci Beş Yilık 
Kalkınma Planının 76 ncı sayfasında yer 
alan «İçki Sanayii» bölümünün' «tikeler 
ve Politikalar» ara başlığı altında, «Yük
sek alkollü içkilerde tekel kandırılacak, 
özel sektör, imalat izni alarak bu konu
ya da yatınım yapabilecektir.» cümlesine 
yer verilmektedir. 

Denetini mekanizmıalarının yeterince 
ve sağlıklı bir biçimde İşletilmediği gü
nümüz Türtkiyesinde, bu hedef, hijyenik 
açıdan çok önemli riskler taşımaktadır. 

Geçmişte yaşanan kaçak votka olay
ları, etilalkol kullanımı nedeniyle birçok 
kişinin sakat kaümasına neden olmuş
tur. Devlet tekelimin kaldırılması halin
de, yüksek teknoloji gerektirmeyen bu 
sektörde piyasaya girecek çok sayıdaki 
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üretici firma nasıl denetlenecek, belirti-
ilen olayların yaygınlaştırılması nasıl en-
galenecektiir? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anavatan Partisi iktidara geldikten son
ra, 1984 yılında 2 000 tonla başlatılan 
yabancı sigara ithalatı, 1987 yılı sonunda 
12 000 tona ulaşmıştır. Sayın Başbakan 
«12 000 ton» dediği için ben 12 000 ton 
diyorum; çünkü 198'8 programında 17 000 
ton olduğu yazr'ımafctadır, KİT Komisyo
nunda da tartışmalar «Brüt müdür; net 
midir?» noktasındadır. İO açıdan, ben, 
burada tutanaklarda bulduğum için, bu 
rakamı 12 000 ton olanak kullanıyorum. 

Bu sigaralar, girdikleri ülkeleri silip 
süpüren Amerikan tröstlerine aittir. Bu 
sigaraların içinde bağıımılılık yapan sos
larım bulunduğu, bütün dünyaca bilin-
ımektedir. Bu tröstler, bugüne kadar ken
dileriyle rekabet edebilen iki ülkeden bi
ri olan Türkiye pazarına yıllardan beri 
girmeye uğraşıyorlardı. Sigara tröstleri, 
1920'li yıllarda Atatürk'ün kurduğu Ulu
sal Halik Hükümetinden ve daha sonra 
gelen Cumhuriyet hükümetlerinden ko-
paramadıkîarını, tarihten hiç ders alma
yan Özal Hükümetlerimden1 koparmış gö
rünmektedirler. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Nitekim, Başbakan 
'Sayın özal, 4 Nisan 1988"de yapılan büt
çe görüşmeleri sırasında -Tutanaktan ay
nen okuyorum- Şunları demiştir : 

«Marlboro veyahut yabancı sigara-
ılar Türkiye'ye 12 000 ton1 ithal ediliyor. 
Bunun yabancıya ödenen, yani Türkiye 
dışına ödenen parası, aşağı yukarı 180 
milyon dalardır. 180 milyon dolar da, bu
günkü fiyatlarla 300 milyar lira eder. Bu 
sigaraların satışı 960 milyar liradır. Ara
daki farkı çıkarırsanız, aşağı yukarı 600 
miilyar lira devlete vergi olarak veya fo
na bu kadar büyük para girer» beyanla
rında bulunmuşlardır. 

Tütün sanayini yıllarca önce kuran, 
dünyada tütün üretip ihracat yapan ül
keler arasında ön sıralarda yer alan ül
kemizin Başbakanının, bir ithalatçı tüc
carın söyleyebileceklterıini anımsatan bu 
talihsiz beyanları, Türk tütüncülüğü ve 
Türk tütün üreticisi adına bizleri kaygı
landırmıştır. 

Sayın Hükümet üyeleri ve değerli 
ANAP milletvekilleri; bugünün yaban
cı sigara peşkeşçilerini (ulusumuzun ya
rınlarının bireylerinin nasıl yâd edece
ğini düşünmek biılıe istemiyorum; lütfen 
bunu sizler düşünün. 

Yüce Kurula saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Güngör. 

Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam etmek ve saat 21.00'de toplanmak 
üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.30 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN s Başkanvekilî A. Hüdai Oral 

KATİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

ı < > • • • < » ••-

'BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

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

/. — 1988 Malî Yılı Genel ve Kat
ma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Büt
çe Kanunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Ku
ruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/393, 1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 
1/338) (S. Sayıları : 22, 23, 44, 45) (De
vam) 

B) MALİYE VE GÜMRÜK BA
KANLIĞI (Devam) 

1. ı— Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı bütçesine devam ediyoruz. 

(Komisyon ive Hükümet buradalar. 
Şahısları adına sıöz alan arkadaşları-

mın isimlerini tekrar okuyorum : Lehin
de, Edirne Milletvekili Sayın ismail Üğ-
dül, aleyhinde İzmir Milletvekili Sayın 
Ahmet Ersin, üzerinde Manisa .Milletve
kili Sayın Erdoğan Yetenç. 

(Edirne Milletvekili Sayın İsmail Üğ-
düi; buyurun efendim. 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Sayın 
Başkanım, Ibir yarım saat daha hekle-
seydik daha iyi olurdu, toplanırdı arka
daşlarımız. (Gülüşmeler). 

(Sayın 'Başkan, Yüce Meclisin saygı
değer üyeleri; 1988 yılı Maliye ve Güm
rük 'Bakanlığı bütçesi münasebetiyle şah
sım. adına huzurunuzdayım; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçe
si görüşülürken, dikkati çeken önemli 
hususlardan birisi, sayın muhalefet par
tili sözcülerimiz mümkün olduğu kadar 
sakin hir şekilde konuşmalarını devam 
ettirdiler. Ben burada, Maliye Bakanı
mızın şahsında, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı... 

İKİAJMER GENÇ '(Tunceli) — (Bütçe
sinin çok heribalt olduğunu... (Gülüşme
ler) 

(HASAN ZENGİN (Manisa) — Pa
halılıktan milletin hali kalmadı. 

MAÜÎYE VE GÜMRÜK ©AKAM 
AHMET KURTCBBE AUPTOMOÇÎN 
'(İBursa) — Ne kadar güzel gidiyordu 
konuşmalar Kamer Bey... 

İSMAİL ÜĞıDÜL ((Devamla) — Sa
yın Kamer Genç, talbiî siz laf atacak
sınız; ama, Ibiız size cevap vermeyeceğiz. 

İKAMIER GENÇ ((Tunceli). — Yok, 
yok; verin de renklensin. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Za
ten, on dakikalık zaman içinde ne ko-
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nuşacağız burada? Sayın Başkan belki 
müsamaha eder, Ibrz de yarım saat falan 
bir şeyler söylemeye çalışırız. 

İBAŞKıAN — Hayhay, Başkanlık Di
vanına mensup değerli ıbir arkadaşımız 
konuşuyor efendim; Ibuyurun. 

'.İSMAİL ÜÖDÜL (IDevamla) — Sa
yın Başkan, saygıdeğer 'milletvekilleri; 
ıbir memleketin gelişebilmesi, hizmetleri
ni, yatırımlarını en iyi şekilde yapabil
mesi İçin 'Vergisini de en iyi şekilde tah
sil etmesi gerekmektedir. Verigi vermek 
kutsal bir vatandaşlık görevidir; yalnız 
bu vergiyi tam olarak almak da yıllar
ca ıbir türlü mümkün olmamıştır ve mü
kelleflere daima şüphe ile balkılmıştır, 
Iha'tita eskilden bordro mahkûmu lafları 
ayyuka çıkmıştı ve bu da doğruydu, bun
da da hakikat payı vardı; çünkü eskiden 
ücretlilerin, memurların verigi payı için
deki oranları yüzde 6'5'lere varıyordu, 
ama bugün, hepinizin bildiği gibi, Ana
vatan Partisi iktidarının al'dığı önlem
ler ve vergi reformu meselesine hakika
ten ciddî eğilmesi sebebiyle bu oran tam 
tersine (dönmüştür. 

Sayın »mille'tivekilleri, bu vergi ola
yına ciddî olarak bakıldığı zaman; bu
nun sebebi nedir, vergi vermek durumun
dan sarfınazar etmek istemenin sebebi 
nedir, niçin bugüne kadar, Anavatan 
Partisi iktidarına kadar bu vergileri top
lamada hep sıkıntı çekilmiştir? Tabiî bu
nun sebebi, konuya akılcı bir şekilde 
yaklaşmamakıtan ileri geliyor. Hepimizin 
/bildiği gibi, vergi olayı bir beyan olayı
dır; vatandaş ıbeyan eder, beyanına göre 
de vergisi tahakkuk eder ve vergisini 
öder; ama, insana özgü bir haslettir, 
kimse kendiliğinden de bir şey vermek 
istemez. Hal ıböyle olunca, sözlerimin 
başında belirttiğim gibi, zorunlu olarak 
daha kaynakta 'vergileri- kesilen o bordro 

mahkûmu diye tabir ettiğimiz kesim, ha
liyle vergi meselesinde en önemli payı 
teşkil ediyordu. 

iŞimdi, Anavatan Partisi İktidarı bu 
vergi meselesine hakikaten gerçekçi bir 
şekilde el atmıştır. Vergi reformları me
selesinde çıkardığı kanunları hepimiz ga
yet iyi biliyoruz. IBir Verigi İadesi ve 
Katma Değer Vergisini birlikte çıkara
rak, konuya ne denli bilerek baktığını 
göstermiştir. Eğer Katma Değer Vergi
sini tek başına çıkarsaydı, vergi iadesi 
olayı olmasaydı; benim tahminime göre, 
Katma Değer Vergisi de çıktığı gibi ora
da kalırdı. Vergi iadesi meselesini de 
gündeme alıp menlfaatları karşı karşıya 
getirerek, Ibu işin büyük ölçüde üstesin
den gelmiştir. Çünİkİü, vaıtandaş menfaa
tini düşünerek, fatura, belge toplama 
olayına girmiştir. Bugün hepimizin bil
diği gibi, bir verginin tahakkukunda 
belgelerle hareket edilir, (belgesiz hiç bir 
verginin tahakkuku mümkün değildir. 

Hatırlarsınız, eskiden 'beyanname ver
me ayı mart ayı îdi, ama bütün belgeler 
de hep o zamanlar 'toplanırdı. Mart ayın
da, bir önceki senenin haziran ayının 
dahi faturaları kesilmez, naylon fatura 
olayı devamlı gündemde olur ve bundan 
da devletimiz, memleketimiz zarar gö
rürdü. 

HASAN ZENGİÎN (Manisa) — Şim
di nayllon fatura da hayalî ihracat da 
bol. ((SHP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL ÜÖDÜL (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, şimdi benim bu ha
yalî ihracat lafını aklım almıyor. Ben 
sizin elinize bir sepelt yumurta verece
ğim, onu kırmadan satın, ondan sonra 
da hayalî ihracatı düşünün, bir .tahayyül 
edin, yani hayalî ihracat bana göre ha
yal mahsuüü bir olaydır. (ANAP sıra
larından alkışlar) Siz düşünebiliyor mu-
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sunuz, hayalî ihracatı nasıl yapacaksı
nız?.. Benim aikhım almıyor; zaten, siz 
de lasf olsun diye söylüyorsunuz, onun 
ne olduğunu bilmiyorsunuz... 

IKAMER GENÇ ((Tunceli) — Haya
lî ihracat, karaborsadan döviz satın al
mak demektir. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Ka
mer Bey Ibu işleri iyi biliyor, galiba bu 
işleri yapmış; belli oluyor. 

KAMER GENÇ ((Tunceli) — Sizin 
iktidarınıza da öğretirim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; dedim 
ya, biz burada kısa zamanda önümüz
deki evratları dahi zor 'topluyoruz. (Gü
lüşmeler) 

.Şimdi, vergi reformu mahiyetinde 
Anavatan Partisi 'iktidarı hakikaten çok 
önemli kanunlar çıkardı. Bunlar, az ev
vel dediğim gibi, vergi iadesi, Katma 
Değer Vergisi ve sosyal amaçlı düzenle
meler, küçük çiftçi muaflığının 500 bin 
liradan 10 milyon liraya çıkarılması; 
Meslek Vergisinin kaldırılması; fatura 
ve makbuzlardan pul yapışltırıknasının 
kaldırılması; 1 milyona kadar olan gelir
den eskiden yüzde 40 civarında vergi 
alınırken şimdi yüzde 25'e düşürülmesi 
ve dolayısıyla, ıcjüşıük gelirlilerin daha az 
vergi ödemeleri; .götürülük limitlerinin 
kaldırılmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, 
hu vergi -olayı, .günümüzde vatandaşı ya
kından ilgilendirdiği için, her gün ne 
söylense azdır. Yalnız, biz diyoruz ki 
-Sayın bakanım ıda bunu her yerde be
yan etmeye başladılar- artık kaynağa ine
rek ıbu işin üstesinden .geleceğiz. Bugün 
çiftçimiz, buğdayını çıkarıyor, tüccara 
veriyor, tüccar fabrikatöre veriyor, fab
rikatör fırıncıya veriyor, fırıncı da ek
mek olarak bize veriyor. Şimdi, bu buğ

dayın, fjiş'siz, makibuzsuz çıktığını düşü
nün; IDört kalemde, 1 milyon liralık bir 
buğdaydan -yapın hesabını- her eline 
geçenin yüzde 5'er, 10'ar kârı olsa, dev
let ne kadar zarar eder? Bu vergi ola
yında, kaidedir; makibuzsuz, faturasız, 
fişsiz girdiği zaman... (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Bravo 
İsmail, çok güzel izah ettin. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Fiş
siz girdiği zaman, fişsiz çıkması lazım
dır. Yani, 'bunu hepimiz biliyoruz. Şim
di, bu durumda, kaynağa gidildiği an, bu 
işin üstesinden çok daha iyi geleceğiz ve 
şunu söylüyorum arkadaşlar: Küçük es
naf olsun, büyük esnaf olsun, madem bu 
memleketin mensuplarıyız, hepimizin ka
rınca kararınca, gereken vergiyi verme
miz gerekmektedir; bundan kaçınmakta 
bir fayda yoktur, zaiten oran yüzde 25' 
lere kadar inmiştir... (ANAP sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (An
kara) — Bravo İsmail!.. Bağla artık. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Evet, 
Sayın Başkanım, bağlayacağım artık. 

'KAMER GENÇ (Tunceli) — Vergi 
rekortmenini açıklasın. 

'İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sa
yın Kamer Genç, beni şaşırtıyorsunuz. 

Ben, bir de, şu gümrük konusuna da 
kısaca değinmek istiyorum. Burada, güm
rük konusuna da değinmedik mi, haki
katen olmaz... 

M. ERDOĞAN YETEINÇ (Manisa) 
— Edirne^ye gidemezsin sonra. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Es
ki yıllarda, gümrüklerden devamlı şikâ
yet edilirdi, gümrük kapılarından şikâyet 
edilirdi, Gümrük Muhafaza Teşkilatın
dan şikâyet edilirdi. Neden şikâyet edi
lirdi? Mevzuatın, hakikaten çok karma 
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'karışık olması sebebiyle, orada görev ya
panlar içinde, bir iki 'kişinin hataları, ta
mamına teşmil edilirdi ve ıgümrük lafı 
'konuşulduğu zaman, normal vatandaş 
'hakikaten ürkerdi bundan; ama, aklı 
şeytanlıklarla dolu olanlar için, güm
rükler gayet iyi yerlerdi. 

Şimdi, bakıyoruz, teşkilat aynı teşki
lat, orada'ki elemanların yüzde 95,'i, hat
ta yüzde 99'u aynı kimseler; ama ne ol
du? Eskiden, koalisyon zamanında pa
zarlık yapılırdı; bir taraf ilk önce, Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı benim derdi, 
önce onu kapmaya bakardı; çünkü ora
da işler iyidi. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Bravo İsmail! 

İSMAİL ÜĞDOL (Devamla) — Şim
di kimsenin gümrük lafı ettiği yok. Bu
lgun sayın vatandaşımız, kardeşimiz, Al
manya'dan, yurt dışından gümrüğe geli
yor, siz buradan Kızılay'a ininceye ka
dar, o hemen Türkiye'ye geçiyor; iki da-
ikiıka sürmüyor Ibu muameleler. Şimdi, 
Iböyle olunca, haliyle, vatandaş memnun, 
hepimiz gümrüklerden memnunuz. Yani, 
hakikaten gümrük olayı, sağolisun, Sayın 
(Hükümetimizin, Sayın Bakanımızın da 
yakın girişimleriyle ve akılcı yaklaşımla, 
'kökünden halledilmiştir. (Bunun en önem
li sebeplerinden biri de 'beyan usulüdür. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kaçak
çılık yapan, daha ralhat kaçakçılık yapı
yor. 

İSMAİL ÜÖDÜL (Devamla) — Sa
yın Başkan, dalha okunacak çok şey var; 
ama, arkadaşlar, herhalde vakit geçti 
diye 'sabırsızlanıyorlar. O nedenle, ben 
ikonuşmamı bitirmek istiyorum. 

'Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçe
mizin, hepimize, memleketimize ve ba
kanlığa hayırlı olması dileğiyle hepinizi 
saygıyla selamlarım. Sağ olun, teşekkür 

ederim. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

.BAŞKAN.— Teşekkür ekleriz Sayın 
Üğdül, 

.Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, buyurun 
efendim (ANAP sıralarından «Bravo 
sesleri, alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
l(Bursa) — Sayım Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı bütçesi üzerimde görüşlerimizi 
ifade ötmek ve bu kürsüde sıöz altmış 
olan arkadaışllaırımızın dille getirdikleri 
konulara açıklıklar kazandırmak içim söz 
almış bulmuyorum., Sözlerime başla
madan, hepimizi saygı ve sevgiyle selam
lıyorum. 

Sayın (Başkan, çok değerli milletve-
ikileri; 'tabiî, aslında görevimiz zor bir 
görev; çünkü enteresandır1, bugün, en 
az ben 'ilki saydım, belki üç konuşmacı 
«Maliye ve Gümrük Bakanının ipek sem
patik oHmadığımdan» bahsetti; sağ olsun
lar. Artık, sempatik ollmayan bir Ma
liye ve Gümrük Bakani'nın sempatik 
olmayan sözflenini dinleyeceksimiz. Bu za-
'manı, sizi mümkün olduğu Ucadar hafif
leterek geçirmeye çalışacağım. 

AYHAN (UYSAL ((Çanakkale) — 
Tam tersi; sürç-ü lisan etmişlerdir. 

IMALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
'(Devamla) — Sayın Başkan, çok değerli 
miıldtvekiiilieri; burada değerli konuşma
cılar, bütçe geneli ve Maliye ve Gümırük 
Bakanlığı 'bütçesi üzerinde konuşma'llar 
yaptılar. 

Bir değerli konuşmacımız, ıiik önce, 
«Acaba daha önce bunu konuşamaz 
mıydık, mesela şubat ayı sonunda biti-
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remez miydik?» dedi, (Ancak, Anayasa
nın V62 net 'maddesi 75 ıgün süre veriyor. 
75 gün süre de 2,5 ay oluyor. 2,5 ay 
'Meclis 'tetkik edecek; komisyonda ba
kacak, Geneli Kurulda tartışacak. Aıma, 
ondan önce de tabiî İki, yeni seçilmiş olan 
hükümetin, ekonomik hedefleri yenliden 
gözden geçirmesi, bütçe kanun tasarısını 
yeniden yazması lazıaiL Dolayısıyla ola
bilecek en kısa süreyi, en geç nisan ayı 
sonunu seçtik ve kısmet olursa, çok bü
yük 'bir özverili çalışmadan sonra nisan 
ayının 20'sİnde 1988 Malî Yuh Bütçesiyle 
illıgilıiı çalışmaları tamamlamış olacağız. 

(Efendim, 'ben geçtiğimiz dönemler
deki 'bütçe konuşmalarım da etüt ettlım, 
Maliye Balkanlarının takdimlerimi de oku
dum. Genelde, Malye Bakanları bütçe 
takdimi yaparken, «Efendim, bu yılkıi 
'bütçe, memleketin ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere büyük bir ciddiyetle hazur-
ıtanımi'ş, gerçekçi bir bütçedir» diye tak
dim ediyorlar, ı«lBu yiılki bütçe gerçekçi
dir 'de, geçen yulardaki', daha önceki 
bütçeler gerçekçi değil miydi1, samimî 
değil imiydi?» diye de 'muhalefetten ar
kadaşlar hep tenkit ediyorlar. Zanne
diyorum bu bir alışkanlık; ama her dö
nemde, bütçenin daha gerçekçi, daha sa
mimî olmasi'na çalışılıyor ve bütçeyi 'ha
zırlayan iner 'ekip, kendi hazırladığı 
'bütçesinin, lihtiyaçlları daha realist bir 
'şekilde dille getirdiğini ifade ediyor. Çün
kü her geçen gün teknikler değişiyor, 
bütçe 'teknikleri de 'gelişiyor. Bizim 1988 
yılı bütçesiyle ilgili «Bu bütçe ihtiyaç
lara daha rahatlıkla cevap verecek bir 
gerçekçi bütçe» deyişimizin nedeni de, 
1988 yuh bütçesi hazırlanırken 1987 yı
lının tamamen yaşanmış olması ve kesin 
'neticeler üzerine 1988 yılı bütçesinin ih
tiyaçlarının inşa edilmiş olmasıdır. İnşal

lah bütçe tahminleriyle yıl sonu ödenek
leri! arasındaki fark, geçtiğimiz yıllara 
nazaran dalha büyük bir isabetle gerçek
leşir ve hep beraber, «1988 yılı ihtiyaç
larını daha iyi karşi'layan, daha gerçekçi 
bir bütçe o'lmuş» deriz. 

'Efendim, bu bütçenin hazırlanmasın
da, borç anapara ödemeleriyle, borçlları 
ödemek veya başka ımıaksatliar için au
ttan borçların gider ve gelir yazılması 
hadisesi tartışılıyor. lAslunda, bizim es
kiden uyguladıği'mız bütçe tarzımız, alı
nan borçların gelir, olarak yazııüması, ya
pılan anapara ödemıelıeriniın de gider ola
rak yazılması istikametindeydi ve bu 
(tarz yapılan bütçeler, genellikle denk 
bütçe olarak Meclise takdim ediliırdi. 
Yit sonunda da bir 'bütçe açığı çıkar ve 
bu bütçe açığından sonra da kimse, 
«Acaba ihtiyaçların ine kadarı iç kaynak-
liardan karşılanmıştır, ne kadarı dışarı
dan borç alınarak karşılanmıştır?» diye 
bunun tartışmasını pek yapamazdı. Za
ten kesinlhesap meselesi de, tTürkiyemilzde 
daha yeni yeni, yani bir yıl sonraki büt
çe tarti'şiilınken, bir önceki yılın kesinhe-
sabına bakılıyor ihale (geldiği İçin, geç
tiğimiz yıllarda ıbu olaylara pek ifiazla 
dikkatli ve hassas baikılamamuştı zanne
diyorum,., 

IBiz, OEOD ülkelerimin hemen tama-
ımının kullandığı modern bir ıbütçe hazır-
'lama tarzı olan, alınan borçlarım gelir 
olarak yazılmaması ve ödenen borçların 
gider olarak yazılmaması tarzımı benim
sedik. Bu konuda Birleşmiş Milletlerim 
ilki dokümanı mevcut. Bunlardan bir ta
nesi, 1951 yılında Birleşmiş Milletler 
(Ekonomik 'İşler (Departmanınca hazır
lanan, «Bütçe Yapısı ve Devlet Hesap-
(larının ISınıflamdıriilması» İkincisi1 ise, 
1968 yılında Birleşmiş Milletler Eko-
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nomik ve 'Sosyal! İşler Departmanınca 
'yayınlanan «Milî Hesaplar Sistemi» dir. 
Burada, gelir ve giderlerin tanımı bö
lümünde, «Bütçe gelirleri, vergileri, ka
mu «girişimlerinden elde edilen kârları, 
taşınmaz malar getrlerini ve diğer ka
zançları kapsamalıdır., Buna karşılık, gelir 
ve giderlerin dengeleme unsurları olarak 
nitelenen borçlanma hâsılatı ve borç ana 
para geri ödemeleri bütçe gelir ve gider-
ılerinden ayrı tutulmalıdır» denilmekte
dir. Ayrıca, gene Uluslararası Malî İs
tatistikler kitabı, hemen hemen bütün 
ülkelerim bu sistemi kullandığı, ancak 
Türkiye ve Ürdün'ün eski, klasik tarzda 
bütçe hazırladığını, eski baskıüarda 
ortaya koymak'tadır. İşte, Türkiye'de, 
son iki 'üç yıldan beri sistemini değiş-
tiırip, diğer ülkelerde olduğu gibi, yeni 
tarzı benimsenmiştir. Ama, alınan borç
ların gel'ir kaydedilmemesi ve ödenen 
borçların da gider «olarak kaydedilme-
ımesinin yanı sıra, bunlar bir borç idaresi 
•tarafından takip edilmekte, bütçenin he
men altında ve bütçe ile beraber, Yüce 
Meclisin tetkikine, bilgisine ve 'tasvibine 
sunulmaktadır. (Dolayısıyla, 'Meclis bir 
'taraftan bütçe büyüklüklerini ve yapılan 
harcamaların kendi kaynaklarının ne ka
darı tarafından karşılanabildiğini! net bir 
şekilde takip edebildiği ıgibi, ayrıca, bu 
sistemle borç idaresinin de neler yaptığı
nı açık bir şekilde takip edebilme im
kânına sahiptir. 

Sayın Başkan, çok değerli mnilletve-
killerl; Katma Değer Vergisi ile İlgili 
olarak değerli konuşmacımızın tenkidini ( 

dinledik. Tabiî, 1985 yıllında Katma De
ğer Vergisi uygulamasına başlar başla
maz, kaldırılan vergiler yerine tahmin 
edilen 230 nniliyar yerine 570 milyar lira 
elde edilmesi1, aslında toplumda bir sürp
riz ve başarı olarak nitelendirilmiştir. 

1986 yılında ise, 875 milyar liralık bir 
'Katma Değer Vergisi tahsilatı hedefi 
öngörülmüş; ama buna karşılık 1 tril
yon 35 milyon veya 39 milyar liralık 
IKatma Değer Vergisi tahsilatı gerçekleş
miştir. ıBu artışların sürekli olması, as
lında tabiî hepimizin gönlünde yatıyor; 
ama, 1987 yılında tahminin üzerine çıkı
lamamış, bir önceki yıl 1 trilyon 39 mil
yar Hıra elde edilmiş olmasına karşılık, 
1987 yılında il trilyon 566 milyar lira 
Katma Değer Vergisi' tahsilatı yapıl
mıştır. 'Bütçede beklenen ise 1 trilyon 
600 milyar lira idi. Demek ki, bütçe 
tahminlinin yüzde 97,9 oranında gerçek
leşmiş olduğunu görüyoruz. 

1988 yılında ise, Katma Değer Vergi
sinin çok daha büyük bir sıçrama kay
dederek, bütçemizin önemli bir gelir bö
lümünü teşkil edeceğine inanıyoruz. 

ıBuı, değerli arkadaşlarımızın ifade 
ettiği gibi, sadece yüksek enflasyonun 
sonucu 'olacak bir olay değildir. Her za
man ifade ediyorum, sayın komisyon 
üyeleri bilirler, Yüce (Mecliste de defa
larca ifade ettim; biz bu sene, geçen se
neler uyguladığımız yaygın ve yoğun de
netimi daha güçlü olarak, daha iyi orga
nize olmuş olarak sürdüreceğiz,. Ayrıca, 
yasanın Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na verdiği yetkileri kullanmak suretiyle, 
hepimizin şikâyet ettiği, kayda geçmeyen 
kazançların kayda geçirilmesini sağla
yacağız, alınamayan vergileri ise mutlaka 
alınabilir hale getireceğiz ve böylece 
vergi tahsilatı da bizim tahmin ettiğimiz 
miktarlarda mutlaka gerçekleşecek. 

KAMER GENÇ ((Tunceli) — İncele
me nispeti kaç Sayın Bakan? 

MAUİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMiOÇtN 
ı(1Devaımla) — Gene dikkatlerinizi çek-
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rmek istiyorum. 198S yılında vergi hâsıla
tı artış miktarı yüzde 67'dir. Bu raka
mlın, bizimi 'tahran ettiğimiz enflasyo
nun çok üstünde olduğu da bir gerçek
tir. Bu gerçelkleşımedeki: pay, inışallah 
- biraz önce ifade ettiğim gibi - belge-
lienımeyen kazançların belgelenmesi ve 
ödenmeyen vergililerin ödenebilir hale ge-
ıtiırilmesi! sonunda elide edilecek ıbir hu
sustur. 

Efendim, ıbir başka değerli1 konuş
macımız, «Lüks ımalların (Katma Değer 
Vergisiyle temel' gıda maddelerinin Kat
ıma Değer Vergisi hemen hemen birbi
rine çok yakım, benzeri', aynı» filan de
diler; ama, daha yeni yapılian bir düzen
leme sonucunda temel1 gıda 'maddele
rinin Katma Değer Vergisi yüzde 3'tür, 
lüks .tüketim maddeleri diyebileceğimiz 
bir lıiste ımalların Katma Değer Vergisi 
yüzde 15'tir. 

Efendim, gene bir arkadaşımız vergi 
•yükünden bahsettiler; «Vergi 'yükü sü
rekli olarak düşüyor» (ifade ettiler. Ver
gi yükünün, hakikaten listatistikî 'rakam
lara baktığımız zaman, geçtiğimiz yıl
larda, özelikle 1984 yılında düşmüş ol
duğunu görüyoruz. 1984 yılında yüzde 
112,9 olarak görülen vergi yükü, daha 
sonra 19851te yüzde 13,8'e, 1986'da 
yüzde l'5*2tye. il987Vle yüzde 15,6'ya 
yükselmiş ve 1988'de de yüzde 17,4'e 
yükseleceği tahmin edillmektedir. 

'ıŞiiirtdii, aslında bu ani düşüşün bir 
başka önemli bir sebebi vardır; çünkü, 
daha önceki yıtlarda yapılan tariflerde 
kullanılan rakamlllarla 1984 yılından iti
baren vergi yükü hesaplarında kullanı
lan rakamların .tarif farklılıkları itibariy
le başka ışeyler olmasından kaynaklan-
maktadır. özellikle mahallî idareler pay
ları, daha önce sadece birkaç vergi üze

rinden alınan paylarken '1984'ten itiba
ren mahallî idare payları (hem, hemen 
'bütün vergi gelirlerimden ayrılmaya baş
lanmış, İham de mahallî idarelere öde
nen payların miktarları artırıilimıış, ayrıca, 
büyük .şehir belediyelerime de oralarda 
kazanılan vergilerin yüzde 5'inin veril
mesi gibi bir yeni uygulama getirilmiş
tir. 

Aslında, bir başka konu da sık sık 
gündeme gelmektedir, bu da bizim dik
katimizi1 çeken bir husustur. «Vergi yükü 
(fazladır, aman ha ifazla vergi almaya
lım» diye biraz şikâyet ettikten sonra 
kouışımıanın bir başka bölümüne gelince, 
biraz da tabiî konuşma (hızı ve heyecanlı 
artınca, «Efendim, başka ülkelerde ver
gi yükü ıbir hayli fazla olmasına rağ
men, bizim ülkemizdeki vergi yükü çok 
azdır» diye ifadelerde bulunulmaktadır. 
IO konuya da bir açıklık getirmek isti
yorum. Diğer ülkelerde vergi yükü he
saplarında kullanılan değerlerin 'içimdeki 
vergi yükleri, bizim Ikullandığırnız gibi 
net değiıl, brüt olarak kullamlirnalktadıır. 
Yani mahallî idarelere ayrılan paylar 
da vergi yükü hesaplarıma dahil edillimek-
tedir; ayrıca, ıgene diğer ülkelerde bu 
hesaplarda parafiska! değerler de kul
lanılmaktadır, yani sigorta primleri gi
bi toplanan paralar da vergi yükü hesap-
larınıın içine konulmaktadır. 

KAMER GENÇ l(Tunceli) — ©izim 
kastettiğimiz yüksek gelir düzeylerindeki 
vergi yükü Sayın 'Bakanım, böyle me
mur ve işçinin vergi yükü değil. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇlN 
(Devamla) — Sayım Başkan, lütfen ko-
muşmacılara, benden sonra eğer imkân
ları varsa, kürsüye gelip konuşma imkâ
nını tanır mısınız efendim? 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Yok, 
sağ olun; ama, o imkânı verirseniz bir 
konuşuruz... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfeder 
misimiz efendim? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Devamla) — Benim konuşma insicaml
ımı bozuyorlar, huzuru kaçırıyorlar efen
dilim. Lütfen, müdahale etmesimler efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayım 
Bakanım, buyurun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Devamla) — Çok teşekkür ediyorum 
efendim. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Lütfen, Başkana şikâyet 
etmeyin Sayın Bakanım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır," 
siz de arada laf atıyorsunuz Sayın Ba
kanım, bize de müsamaha edim. 

BAŞKAN — Lütfen.... Netice itiba
riyle lafı bana atıyorsunuz; lütfederseniz 
efendim... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Devamla) — 'Sayın Başkan, ücretler üze
rindeki vergi yükünün yüzde 75'ier civa
rımda olduğunu iifade etti bir sayın ko
nuşmacı. Ondan sonra söz alan çok sayın 
bir konuşmacı, burnum yanlış olduğunu, 
rakamların hemen hemen tersime dönmüş 
olduğunu ifade etti. Ben de bu ifadelere 
büyük ölçüde katılıyorum. Hakikaten bir 
zamanlar, «Bordro mahkûmları» diye ifa
de ettiğimiz ücretlilerim vergi yükleri, 
1972, 1973, 1974, 1975 ve 1976 yılllarım-
da vergi gelirleri içinde yüzde 65'ler, yüz
de 64'ler seviyelerinde seyrederken, za
manımızda bu rakamlar yüzde 38'lere 
düşmüştür. Yüzde 3'8'lere düşen bu ra-
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kamlarım içinde de, mesela geçen sene 
ödenmiş olan 604 milyar lira mertebe
sinde vergi iadesi hesabı yoktur. Eğer 
vergi iadesini de topluca hesaba katarsa
nız, ücretler üzerindeki vergi yükünün 
yüzde 21-22'lere düştüğünü görmemiz 
mümkündür. Tabiî ki vergi yükü, Gelir 
Vergisi yapısı değişmiştir. Bielki biz, bu 
yapısal değişiklikleri takip etmekte biraz 
geç kalmış olabiliriz ve hâlâ hesapları
mızı eski alıştığıımız tarzda yapıyor ola-
'biliıriz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu bölümle ilgili görüşlerimi bir ufak mi
salle kapatmak istiyorum müsaade eder
seniz. 1980 yılında ilk 1 milyon liralık 
dilime uygulanan vergi nispetleri şöyle 
idi : 2 500 lira içim yüzde 10, daha-son
ra yüzde 15, daha sonra yüzde 20 ve
saire ve en sonunda da yüzde 68'e kadar 
gidiyordu ve üst üste koyduğunuzda, 1 
milyon lira kazanan bir kimsenin öde
diği vergi, 600 425 lira oluyordu. Bugün 
ise vergi yükü, dik dilim 5 milyon liraya 
kadar yüzde 25'tir. Şu söylenebilir : 
Efendim, 1980 yılında 1 milyon lira ömem 
ifade ediyordu; bugünkü rakamlara bak
tığınızda, 1 milyon lira, daha farklı bir 
değerdir; ama yine de şu mukayeseyi ya
parken istediğiniz kadar bumu söylerse
niz söyleyin, 1980 yılında 1 milyon lira 
kazanan bir kimse, hangi gelir grubum
da olursa olsun, 600 425 lira öderken, 
bugün itibariyle 250 bin lira ödemekte
dir ve 5 milyon liraya kadar yüzde 25 
vergi ödemesi devam etmektedir. Bu ra
kamlar, belki aradaki değerler için farklı 
neticeler verebilir. Hemen, «Efendim, ba
kanımız 1 milyon lira içim bu rakamı ver
di; acaba 150 bin lira içim bu me olur
du?» diye ifade edilebilir; ama ilk 15 
bin liradan sonra yaptığınız hesaplarda, 
1980 yılı itibariyle hep yüzdeler, yüzde 
25'in üstünde karşımıza çıkmaktadır. 
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YUSUF KENAN SÖNMEZ (tıstan-
bul) — 'Sayın Bakan, ben 1980 demedim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 100 
milyon ve daha yukarı vergi dilimlerin
de de daha aşağıya indirdiniz. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Sayın Başkan, devam ede
yim mi efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, bu
yurun. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen mü
dahale etmeyiniz efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, biraz da geliri yüksek derecede
ki lerin vergi nispetinden bahsetsin. 

BAŞKAN — Sonunda soru sorabilir
siniz Sayın Genç; lütfen müdahale et
meyiniz efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama 
her şeyi soramıyoruz ki. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Efendim, yine çok değerli 
konuşmacılardan bir tanesi, dikkatimi 
çeken bir konuşma yaptı, fevkalade na
zik bir tarzda, birçok konulan enteresan 
bir şekilde dile getirdi; arkadaşımızı bu 
kürsüde ilk defa dinledim. Arkadaşımızın 
konusu tütündü ve vaktinin tamamını 
tütün ve tütün mamullerine hasretti; ben 
bayağı notlar aldım. Şimdi, arkadaşımız 
diyor ki : «Bu tütünü eksperler inceli
yor. îki eksperin kararlaştırdığı tespitler
de yanlışlıklar olabilir. Bu metot, ilkel 
bir metottur; acaba bu metot değiştirile
mez mi?» Tabiî, bu metotlar değiştirile
bilir; ama, netice itibariyle tütün yapra
ğına bakıyoruz, balyalanmış tütüne bakı
yoruz. Bu mercimek değil ki, mesela bir 

elekten geçiresiniz, çapı şu kadar olanlar 
bu tarafa ayrılsın, daha küçük olanlar 
bu torbalara konsun falan diyerek biir 
tasnit yapmak mümkün değil. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Mer
cimek her yerde kullanılıyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Veyahut fındık tanelerini 
yine elekten geçirmek suretiyle bakalım, 
küçük olanlar, yuvarlak olanlar, ince ve 
uzun olanlar diye tasnif yapalım?,. Ta
biî burada balyaları açıyoruz, balyaların 
içinden tütünleri çıkartıyoruz, rengine 
bakıyoruz, kokusuna bakıyoruz. Daha 
kokuyu alıp, ha bunun aroması şöyledir, 
' içinde katran miktarı bu kadar olmalı
dır; damarları şöyledir, küf miktarı ve
saire şudur budur diyerekten karar Ve
recek makine icat edilemedi. Ama, bu 
konuda bir makine icat edilirse ve arka
daşımız benden önce haberdar olursa lüt
fen bana haber versin. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Efendim, tütün ürünleri ihracatının, 
ihracat içindeki payının küçüldüğünü ifa
de ediyor. Acaba sevincini mi ifade etti, 
yoksa üzüntüsünü mü ifade etti? Ben 
onu anlayamadım. 

EROL GÜNGÖR (İzmir) — Hâlâ 
önemini koruyor dedim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Çünkü, seneler itibariyle 
tütün önemini koruyor tabiî; giderek de 
ağırlıklı olarak koruyor. Çünkü, son yıl
larda uygulamakta olduğumuz iyi tütüne 
iyi para politikası, tütün kalitesini haki
katen düzeltti. Dünyada tütün, artık şark 
tütünü diye değil, Türk tütünü d'iye ara
nıyor. Belki tütünle çok fazla meşgul ol
duğu için eskilerden bilir, hani «ek ta
bana sat devlet babaya» diyerek lahana 
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yaprağı gibi yetiştirilmiş tütünler piyasa
dan kalktı. Şimdi iyi tütün var. iyi tü
tünü, biz iyil para ile alıyoruz, iyi para 
ile de ihraç ediyoruz; ama, Allah'a çak 
şükür, bizim ihracatımız genelde büyü 
dü. Herhalde, sırf tütün miktarının ihra
cattaki payı sabit kailsin diye, ihracatı
mızın hâlâ 2,5 - 3 milyar dolarda yerin
de saymasını bekleyemezdiniz. Biz, Al
lah'a çök şükür, 10 milyar dolan aştık, 
tütünün payı da azaldı arada. 

KAMER GENÇ Tunceli) — Onun 
için yabancı sigara ithalatı çoğaldı Sa
yın Bakan. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Tü
tüncünün beş ay önce sattığı tütünün pa
rası ne oldu? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Haa, bak enteresan, her
halde Ziraat Odalarının temsilcisi bir de
ğerli' milletvekilimiz burada. 

Şimdi, bu tipik bîr tenkittir. «Tütünü
nü 5 yıl önce satan üretici parasını ala
madı» diyor. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) 
Beş ay önce. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — «Beş ay», pardon, affeder
siniz efendim, düzeltelim. Acaba hangi 
tütüncü bu? 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Ege' 
de!.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Hangi tütüncü? Eğer Te
kele saltan bir tütüncü ise, 15 günden faz
la uzamamıştır onun parasını alması. Tü
tününü satmıştır, 15 gün sonra parasını 
almıştır. 

Haa, ama eğer kalkıp da adam bir 
mukavele yapmışsa; bütün Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının uyarılarına, radyo
larda, televizyonlaırda yayınlarına rağ
men, Tekel İdaresi Genel Müdürlüğünün 
bütün uyarılarına rağmen, eksperlerinin 
anlatmalarına rağmen adam kalkıp da 
bir yazılı anlaşma yapmamışsa, tütününü 
verivermişse tüccara, tüccar da gaymesini 
düşürmek için, attırıvermişse eğer bo
zukları, çürükleri veyahut da «Arkadaş, 
ben gaymeyi düşürmek için sana dört ay 
sonra ödeyeceğim» demişse; eh ne yapa
lım hâlâ alamamıştır parasını. Kendi dü
şen ağlamaz, kendi düşen ağlamaz; ama 
hem anlaşma yapmayacaksın, hem sana 
söylenenleri dinlemeyeceksıîn, hem «Ar
kadaş, bak ben Tekel olarak bundan son
ra senin hakkını kanunen koruyabilme 
hakkına sahibim; bak, sana ben yazılı 
anlaşma yapma imkânını getirdim, eğer 
bu yazılı anlaşma şartlarına uymayan 
adam varsa, ben onun tüccar belgesini 
bile elinden alırım» dememize rağmen 
gider de adam belgesiz, kayıtsız satıverir-
se tütününü, o zaman eh ne yapalım, 
kendi düşen ağlamaz; şikâyet eder du
rur. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa
yın Bakan, Tekel'in de beş aydır beklet
tikleri var. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Tekel 15 günde bitirdi ödemeyi. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Ha
yır, buyurun Manisa'ya gidelim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Siz herhalde eski seneleri 
bahsediyorsunuz. Eski senelerde şubat, 
mart, nisan aylarında tütün piyasaları 
açılmış; mayıslarda, haziranlarda, tem
muzlarda, eylüllerde ödenilvermiş. Onla-
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rı biz hep tarih kitaplarından okuyoruz, 
onlar çok eskidi. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Senet
leri protesto olanları çok gördük. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Devamla) — Sayın Başkanım, biraz ön
ce konuşan çok değerli arkadaşımız bir 
yerlere sormuş, demiş ki, «Kaça gitti tü
tünler?» «Ortalama fiyatlar 2 000 lira 
failan civarında» denmiş. Ama, o benim 
sözüme itiibar ediyor, ben onu alkışla
dım, teşekkür ettim. Hakikaten, sağ ol
sun, bizim sözümüz doğrudur; Tekelin 
sadece Ege piyasasında aldığı tütünlerin 
ortalama fiyatı bugün itibariyle 2 928,69 
kuruş, tüccarın aldığının ortalama fiyatı 
3 582 lira. 

EROL GÜNGÖR (izmir) — 63 sent 
prim Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Tekel ortalaması 5 324,38 
kuruş. 

Beyefendiler, dikkatinizi çekerim; bu 
rakam, yüzde 12011er mertebesinde bir 
artışın ifadesidir. Bir başka üründen de
ğil; tütünden bahsediyoruz. Tütünden 
bahsederken rakamlara çok doğru, çok 
•dikkatli bakmak lazım. Çünkü bu konu
yu - iddia ediyorum - ben çok iyi bili
yorum. Burada söylenecek her yanlış, 
çok fena bir tenkitle karşılaşabilir; ama, 
ben zarif arkadaşımı tenkit babından ko
nuşmuyorum; ben arkadaşıma, biraz ay
dınlatıcı ilave bilgi verrnök açısından bu 
konulara değinmek istiyorum. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — «Sayın milletvekille
ri1» demesi lazım, ikide bir «arkadaşim» 
diyor Sayın Bakan. 

— 574 

1 8 . 4 . 1 9 8 8 O : 3 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Devamla) — Sayın milletvekilimiz be
nim arkadaşımdır; ama siz benim arka
daşım değilsiniz sayın milletvekili. 

Sayın Başkan, devam edebilir miyim 
efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Devamla) — Sağ olunuz efendim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa
yın Başkan, bu şekilde konuşulmaz ki, 
ciddiyeti muhafaza edin. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt )— Bu Parlamentoda husu
met olmaz Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Sayın Başkan, çok değerli 
milletvekilleri; tütün piyasalarının, haki
katen, geçtiğimiz senelerde mayıs, hazi
ran aylarında başlatıldığını pek çoğumuz 
hatırlıyoruz. 1985 ürününün alımı Ege' 
de ocak ayının 6'sında başladı; 1986 Ara
lık ayının başında oldu; 1987 gene aralık 
ayının başında oldu. Aslında bizim yap
maya başladığımız şey, ekim ayının or
talan, kasım ayının başı bütün tütün fi
yatlarını açıklıyoruz. Tütün fiyatlarını 
baştan açıklamamızın bir sebebi var : 
İsteyen tütününü Tekele satsın, isteyen 
tütününü tüccara satsın; isterse anlaşma 
yapsın isterse yapmasın, isterse pazarlık 
yapsın isterse pazarlık yapmadan tütünü
nü satsın. Hakikaten daha önce, mesela 
Doğu Anadolu'da 1985 yılında 4.6.1986' 
da alımlar başlamış, halbuki biz bu sene 
mart ayının sonunda başlattık, 1987 yı
lında gene Doğu Anadolu'da mart ayı
nın sonunda alımlar başladı. Yani yö
resine bağlı olarak, kimi yörede iki 
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ay önce, kimi yörede bir birbuçuk ay 
önce alımlar başlamıştır; tütün üreticüsi 
tütünlerini satışa hazır ettiği zaman tü
tününü satabilsin diye. 

Efendim, ithal edilen yabancı sigara
larla ilgili bilgiler şöyle, çak kısa ifade 
edeyim :' Sayın Başbakanımızın, 1987 
yılında yaklaşık olarak 12 bin ton yaban
cı sigara ithal edildiğini, söylediği ifade 
edildi. Satılan miktar 10 bin ton 798 ki
lodur. Buna duty freelerde satılan 550 -
600 bin kiloyu da ilave ettiğinizde 11 bin 
ton civarında bir rakam çıkar. Başbaka
nımız yaklaşık 12 bin ton civarında de
miş olabilir. 1988 ithalat hedefimiz de 
gene 12 bin ton civarındadır. Bir arka
daşımızın ifade ettiği gibi 20 bin tonla
ra Ulaşmamıştır, ulaşmayacaktır da. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
sigara ile ilgili olarak «Sigara Tekele 70 -
80 liraya maloluyor, halbuki vatandaşı
mıza 500 liraya satılıyor; bu kadar bü
yük farklar niye alınıyor?» diye zaman 
zaman arkadaşlarımız bu hususu dile 
getiriyorlar. Burada önemli olarak Sa
vunma Sanayii Destekleme Fonuna, şim
di çıkardığımız yeni kamın nedeniyle eği
tim ve sağlık payı olarak ayrılan para
lar, bayilere ayrılan paralar, ödenen Kat
ma Değer Vergisi, ek vergi veisaire gibi 
giderleri de gözardı etmemek lazım; bu 
hesapları yapar iken. Aslında sigaranın 
fabrika maliyeti belki 78 - 80 lira arasın
dadır, 500 liralık Samsun Sigarasının; 
ama bunun içinden çok önemli bir mik
tar vergi olarak, çok önemli miktar Sa
vunma Sanayii Destekleme Fonu olarak 
ve şimdi de gene çok önemli bir miktar 
eğitim ve sağlık payı olarak ayrılmakta
dır. 

Efendim, bir süre önce kanunumuz 
burada konuşulurken, ben birkaç defa 
söz aldım dedim ki, işte merak etmeyin, 

bu kanunun çıkması sonucunda zamlar 
gelmeyecek, saydım; tekel ürünlerine bu
günlerde yapılması beklenen zam yok, 
Taşıt Alım Vergisinde bugünlerde beik
lenen bir artış yok, Motorlu Taşıt Ver
gisinde beklenen bir artış yok; ama Akar
yakıt Tüketim Vergisinde şartlara uygun 
olarak, gelişmelere uygun olarak hareket 
edilebilir dedim; hatta kürsüden iniyor
dum aklıma geldi, geri döndüm hemen, 
dedim ki, bir yanlış anlamaya meydan 
Vermeyelim, Akaryakıt Tüketim Vergi
sinde ne olur, ne olmaz. Benim söyle
diklerimde bugüne kadar olmadı; ama 
Akaryakıt Tüketim Vergisinde bir ufak 
artış oldu. Herhalde arkadaşlarımız bu
nu kastediyorlar. 

Sayın Başkan, çok değerli milletve
killeri; benim derleyip toparladığım konu
lar aşağı yukarı bu kadar. Arkadaşları
mızın hepsi çok önemli konulara değin
diler; ama, ben onlar bahsettiler diye 
bahsetmezlik etmiyorum; daha önce bu 
konuların pek çoğu bu yüce kürsüde tar
tışıldığı ve cevaplandtnldığı için, mü
saade ederseniz sözlerime burada son 
veriyor, beni dinlemek lütfunda bulun
duğunuz içdln saygılarımı ve sevgilerimi 
sunuyorum, 

Sağ olunuz efendim. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan 

Aleyhte, İzmir Milletvekili Sayın Ah
met Ersin; buyurun efendim. (SHP sıra
larından alkışlar) 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 
Başlkan, değerli milletvekilleri; Maliye 
Ve Gümrük Bakanlığı 1988 bütçesi hak
kında kişisel görüşlerimi sunmak üzere 
huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 
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Değerli milletvekillileri, hepinizin de 
bildiği gibi, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğının başta gelen görevleri arasında en 
önemlileri, maliye politikalarının sapta
narak uygulanması ve gelir politikasının 
izlenmesidir. Her iktidar bütçesini yapar
ken, devlet bir yıl içinde ne kazanır, ne 
kadar gelir elde eder; bu gelirin kayna
ğı ne olabilir diye, kendi politikasını sap
tamıştır. Buna karşıilık da, harcamalarını 
yine belirli bir plan ve program içinde 
saptar ve gelirlerle giderler arasında den
ge kurmaya çalışırlar. Eğer, harcamalar 
gelirlerden fazla ise, bütçe açık veriyor
sa, ortada bir sakatlık var demektir, iş
ler yolunda gitmiyor demektiir. 

Bu nedenle, gelmiş geçmiş iktidarlar 
bu dengenin sağlanmasına özen göster
mişlerdir. Ancak, yedi sekiz yıldan beri 
iktidarda Olan Sayın Özal hükümetleri 
döneminde ne yazık ki bu denge hiçbir 
Zaman kurulamamıştır; çünkü, iktidar 
harcamaları disiplin altına alamamış ve 
savurgan bir mirasyedi gibi, devletin 
gelirlerini hesapsız kitapsız har vurup har
man savurmuştur. 

İktidar, harcamalarında bütçe disip
linine uymamış ve her alanda bugüne 
değin görülmenniiş bir israfa tanık olun
muştur. Üstelik bu israf, kişisel hevesüer 
uğruna yapılmış, Sayın Başbakan ve ya
kınları Cumhuriyet devletinde saltanat 
sürdürmüşlerdir. Gerek devlet harcama
ları ve gerekse fonlarla, mahallî idareler, 
belediyeflter tam sorumsuzluk ve israf kay
nağı olmuşlardır. 

Bugün Türkiye'de, ülkenin maliye po
litikasını yönlendirme olanağından yok
sun bir Maliye ve Gümrük Bakanlığı var
dır. Darphane ve Damga Matbaası Ge
nel Müdürlüğünün ve Hazinenin bu ba
kanlıktan ayrılmış bulunması; Merkez 

Bankasının yeni yetkilerle donatılması, 
bu bakanlığı yalnızca vergi toplayan bir 
kuram haline getirmiştir. Maliye politi
kası çok başlı hale getirilerek, bu konu
da kurumlar birbirinden kopuk halde, 
her biri ayrı havada gitmektedir. 

Değerli milletvekilileri, devletin önem
li gelir kaynaklarından biri vergidir. Ver
gi aimayan devlet olmaz, ama vergiyi 
alırken gücü olandan ve gücü oranında 
vergi alınmazsa, o zaman da adalet olmaz. 
Vergi, devletin kamu harcamalarına va
tandaşın katkısı konusunda uzlaşma nok-
tasıdü. Ancak, bugün iktidar bu uzlaş
mayı bozmuştur. Vergiyi gücü olandan 
almak yerine, zengine, varlıklıya dokun
mayıp onlardan toplayamadığı vergiyi, 
yine vasıtalı vergilerle ve zamlarla ge
niş halk kesimlerinin sırtına yıkmıştır. 

Vasıtalı vergiler en adaletsiz vergi tü
rüdür Çünkü, kazancı ne olursa olsun, 
herkes aynı oranda vergi vermektedir. 
Bugün ne yazık ki, vergi gelirlerinin yüz
de 45'i bu yoldan sağlanmaktadır. 

İktidar, bir yandan sanayileşmeyi, ih
racatı çeşitli yollardan teşvik ederken, bu 
gruptakilere çeşitli olanakları sağlarken, 
onların kazançlarından, servetlerinden 
vergi toplayamamaktadır. Onun yerine, 
kolay tahsilat yapılabilecek vergilerle da
ha çok çalışanların vergi yükünü artır-; 

mistir. Zaten kıt kanaat geçıînen, hatta 
geçinemeyen ücretliler tam bir kıskaca 
alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 1987 yılı büt
çesine göre 1988 yılı bütçesi yaklaşık iki 
misli büyüklüktedir ve 1988 yılı bütçesi
nin yaklaşık 2,5 trilyonluk açık vereceği 
varsayılmaktadır. Oysa, bütçenin 1987 yı
llında 1 trilyondan da az açık vereceği! 
kabul edilmişse de, bütçe yıl sonumda, 
tahmin edilenden yaklaşık yüzde 150'den 
fazlı açık vermiştir. Yani, bu yıl için 
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varsayılan bütçe açığı, geçen yılın aynı
dır. 

1988 yılı bütçesi geçen yıla oranla 
iki misli büyük olduğuna göre, bu yılki 
bütçe açığının 5 - 6 trilyon civarında ol
ması gerekir. O halde, iktidar, bu açığı 
kapatmak uğruna, geçen yıla göre, iki 
misK zam ve vergi getirecek demektir. 
Yani, geçen yıla göre hayat pahalılığı iki 
misli fazla olacaktır. Bu demektir ki, ça
lışanlar, ücreti ile geçinenler geçen yıla 
göre daha fazla sıkıntı çekecekler, daha 
çok ezileceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, 1961 Anayasası 
da, 1982 Anayasası da Türkiye'nin sosyal 
bir devlet olduğunu açıkça belirtmişler
dir. Sosyal devlet, güçsüzünü, yoksulunu 
korumak zorundadır. Ancak, bugün bu 
ilkenin aksi olmakta ve zengin ile yok
sul arasındaki uçurum giderek derinleş
mektedir. Bir yanda, hiç emek harcama
dan, bir eli yağda, bir eli balda yaşayan, 
nerede ise kuşsütü ile beslenen mutlu 
azınlık; öte yandan da bir lokma, bir hır
ka yaşamını sürdürmeye çalışan, hatta 
geçinemeyen, yiyecek ekmek alamayan 
halk kerimleri. Bir yanda emeksiz, zah
metsiz; soygunla, vurgumla, devlet hazi
nesini soyarak bir günde milyonlar ka
zananlar; öte yanda, geçinebilmek için 
vücudunu, gözünü, böbreğini, hatta ço
cuğunu satanlar... Açlıktan, sefaletten kıv
rananlar; ekmek çalmak zorunda kalan 
namuslu insanlar... işte yarattığınız Tür
kiye!.. 

Sizden önce, toplumun direği orta sı
nıf vardı. Şimdi sizlin sayenizde bu orta 
sınıf, geçinebilmek için yol kenarlarında 
limon satıyor. Nereye elinizi dokunduy-
sanız perişan ettiniz. Tüm dengeleri boz
dunuz, açlar ordusu yarattınız, toplumun 
ruh sağlığını bozdunuz. 

Birkaç gün önce bir Nakşibendi şeyhi 
cuma hutbesinde Sayın Başbakanla aynı 
dili kullanarak «Pahalılık Allah'tandır» 
demiş. Bu Nakşibendi şeyhi, geçim dar
lığından şikâyet edenlerden Allah'ın razı 
olmayacağını belirterek, şükretmelerini, 
kendisini dinleyen cemaatten istemiş, iş
te bu Nakşibendi şeyhi soytarısı da sizin 
esleniniz. 

Camileri bile kendi iktidarınız için 
kullanıyorsunuz. Sizin yarattığınız sorun
lardan uzak, Tanrı ile başbaşa kalmak 
isteyen insanları ibadetlerinde bile rahat 
bırakmıyorsunuz. Pahalılık, Allah'tan 
değil, sizin basiretsizliğinizden, becerik
sizliğinizden. 

NEVZAT AKSU (Çorum )— Siz ki
min serserisisüriiz? 

AHMET ERSİN (Devamla) — Ser
seri sizsiniz, serseri sitesiniz efendim. 

KÂMtL ATEŞOĞULLARI (Anka
ra) — Alındın mı? Avukatı mısın? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

AHMET ERSlN (Devamla) — Sizin
le aynı seviyeye inmiyorum; serseri siz
siniz 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Devam edin Sayın Ersin. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (izmir) 
— Müdahale etmeyecek mis'ilniz Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Ettim efendim; birbir
leriyle karşılıklı... 

KUDRET BÖLÜKOĞLU (Balıkesir) 
— Siz yanlış anladınız; «serseri» demedi. 

AHMET ERSİN (Devamla) — O ba
na «serseri» derken siz neden müdahale 
etnryorsunuz? 

KUDRET BÖLÜKOĞLU (Balıkesir) 
— «Serseri» demedi. 
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AHMET ERStN (Devamla) — «Ser
seri» dedi; «Siz kimlin serserisisiniz?» de
di efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen.. Parlamentonun düzenim' bozmaya
lım efendim. 

Siz konuşmanıza devam edin efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Anlamadan cevap veriyorsu
nuz. 

AHMET ERSİN (Devamla) — «Siz 
'kimin serserisisiniz?» dedi efendim; öyle 
dedi. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — «Siz ki
min serserisıi&iniz?» dedim. 

AHMET ERİSİN (Devamla) «Öyle de
dim» diyor bakın. Siz yakıştırıyor musu
nuz ona? 

KÂMİL ATEŞÖÖULÖUARI (Anka
ra) — Size mi dokundu; siz avukatımısı-
nız? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir 
dakika... Bendeniz ikaz ettim, lütfen yo-
rumlamayınız efendim. Meseleyi 'biliyo
rum ben. 

AHMET ERStN (Devamla) — Efen-
diım, 'ben «serseri» lafı kullanmadım; 
«Nakşibendi soytarısı» dedim. Eğer alı
nıyorsanız o sizin (bileceğiniz bir iş. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin Sa
yın Ersin. 

AHMET ERSİN (DeVamla) — De
ğerli milletvekilleri, her fırsatta söylüyo
ruz, 'bir türlü de anlamıyorsunuz; ama, 
bir kez daha söyleyelim: Çalışanların, 
emeği ile geçinenlerin hali perişandır, 
zam ve zulüm altında inlemektedirler. 

Seçim sırasında, memur maaşlarına 
enflasyon oranının en az 10 puan üzerin
de artış yapacağınızı söylemiştiniz; yıllık 
faiz 'oranlarını yüzde 65 olarak belirlediği
nize göre, 1988 yılında enflasyon beklen

tiniz de buna yakın hatta bundan fazla 
demektir. O halde, enflasyon beklentiniz 
yüzde 65 olduğuna göre, personel gider
lerinde neden yüzde 45.3 oranında artış 
Öngörüyorsunuz? 

Seçim sırasında «Enflasyon artı 10 
puan» dediğinize göre, personel giderle
rinde neden yüzde 45 dolayında artış yap
mış oluyorsunuz? Bu durum karşısında, 
memur, sizden en az yüzde 35 dolayında 
alacaklı ^bulunmaktadır. 

Geçim sıkıntısı çöken memurdan görev 
yapmasını beklemek haksızlık olur. Ne 
verilirse kabul eden, sesini çıkaramayan, 
ağzı var, dili yok memurlar, çok kötü 
durumdadır. Devlet, memurunu, bakkal
dan, kasaptan kaçar hale getirmiştir. Ge
çinebilmek için 'boş zamanlarında simit 
satan, ayakkabı boyayan memurdan, be
lediye zabıtasına yakaîanmaımafc için ta
bana kuvvet kaçmak zorunda bırakılan 
memurdan ne beklenebilir? Memur, dev
letin şerefidir, namusudur. Memuruna 
eziyet eden, yoksullaştıran devlet, kendi 
şerefini de ayaklar altına alıyor demek
tir. 

Sayın milletvekilleri, bir ay sonra Ra
mazan Bayramı var. Sayenüzde yine baba
lar çocuklarına bir çift ayakkabı alama
dıkları için üzülecekler, hatta utancından 
İntihar edenler olacak, çocuklar yine mut
suz, buruk bir bayram geçirecekler. 

'Bu insanların acısı, feryatları bu ikti
darın umurunda değil; varsa, yoksa mut
lu azınlık, onlar sevinsin, gülsün yeter. 
İnsanların acısı üzerine kurulu iktidarınız 
kutlu olsun. Yüzblinlerin, milyonların göz
yaşı sizi yolunuzdan alıkoymasın. Sizin 
sevinciniz, kahkahanız gök kubbeyi çın
latsın, Halk bayramda üzülecek, çocuklar 
ağlayacak diye aldırmayın; hanedanınızla, 
saltanatınızla, mutlu papatyalarınızla, 
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prenslerinizle ramazanlar sizin, bayramlar 
sizin, 'hatta kurbanlar da sizin. 

Ka'hır dolu çığlıklara bakmayın, pa
patyalarınız var sizin, rengârenk çiçek
leriniz var. Baloya gidin, has babçe 'gece
leri düzenleyin, eğlenin. Dünya sizin için 
yaratılmış. Zevki sefa sizin; ama, (bir şeyi 
unutmayın : Dünya Sultan Süleyman'a 
kalmamış; gün gelir, bu saltanat sona 
erer, bu li'h'tişam, bu debdebe biter, İşte o 
zaıman, ne hanedan kalır, ne prensler, ne 
de papatyalar... 

Ne söylersek tersini yapıyorsunuz. Bel
ki, yine söylediklerimizin tersini yaparsı
nız diye söylüyorum) bunları. Böylece bel
ki mutlu azınlığın değil de, halikın iktida
rı olursunuz diye söylüyorum. 

Değerîli 'milletvekilleri, bu bütçe, her 
şeyden önce bir borç bütçesidir, borç ve 
faizlerini ödeme bütçesidir; yatırım harca-
maları ise, hemen hemen yok gibidir. 
dir. Devlet, potansiyel gelir kaynaklarını 
bir yana itmiş, borçlanmayı kendisine po
litika edinmıiştir. 

Her türlü teşviki, devlet olanaklarını 
önlerine serdiği çevrelerden ne yazık ki, 
vergi 'alamamaktadır. İşte bu yüzden de 
iktidar, bu beceriksizliğinin ve korkaklı
ğının ceremesini dar gelirliye, ücretliye 
yüklemektedir. Zamlar ve hayat paha
lılığı işte bu anlayışın sonucudur. 

Sözlerimi tamamlarken hepinize say
gılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ersin. 

Ma'iiye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe
si üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

'Soru sormak isteyen arkadaşlarıımın 
isimlerini okuyorum : Sayın Ömer Mis
ki, Sayın Hasan Zengin ve Sayın Abdur-
rezak Ceylan. Başka?..-., Yok. 

Soru sormak için isim yazdırma iş
lemi bitmiştir. 

Bir yazılı soru var, önce onu okuta
cağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aracılığınızla Sayın Maliye ve Güm
rük Bakanından aşağıdaki sorularımın ya
nıtlanmasını saygıyla diliyorum. 

Öner Miski 
Hatay 

Hatay'ın Arnik Ovasında ihtiyaç sahi
hi olduğu belirlenen çiftçilere kiraya ve
rilen topraklar, bu kira mukaveleleri ip
tal edilerek ellerinden alınmış bulun
maktadır. (Serinyol, Anayazı, Paşaköy, 
Aşağıoba, Çakaltepe, Saçaklı köylerinde 
bu olay halen devam etmektedir. 

17 Ağustos 1940 tarihli Toprak Tev
zi Talimatnamesi, 11 Haziran 1945 tarih 
ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu, 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanunu ile Bakanlığınız, 26 
Haziran 1980 gün ve 106 sayılı genelge
sinde, «Hazine arazileri, o araziye en ya
kın köyden başlayarak ve topraksız, çift
çilikle uğraşanlara dağıtılır, kiralanır» 
der. Bu Kanun, talimatname ve genel
gelere göre : 

'Soru 1. Hak sahibi olduğu saptanıp, 
Hazine arazisine yakın olduğu tespit ed'ir 
len, yukarıda adlarını saydığım köyde 
oturan topraksız çiftçilerin, iptal edilen 
mukaveleleri yenilenip, bu çiftçilere top
rak kiralamayı veya vermeyi düşünmekte 
misiniz? 

Soru 2. Yarseli Baraj alanı içinde 
kalan Toprak'hisar köylülerine Hatay'da 
toprak vermeyi düşünüyor musunuz? 

Soru 3. (Suriye'nin de yaptığı gibi, 
Hatay'daki Suriyelilere ai't arazileri kamu-
laştırıp, topraksız Hatay çiftçisine dağıt
mayı planlıyor musunuz? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan, 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Efendim, sorular çok kapsam
lı, yazılı olarak takdim edeceğim. Aşağı 
yukarı 45 dakika cevap vermem gereke-
cdk. 

BAŞKAN — 'Peki (Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Zengin. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın 

Başkan, çiftçilerin, müstahsil makbuzu ve
ya fatura karşılığı, mahsulünü sattıktan 
sonra stopaj vergisi kesiliyor, yüzde 7., 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Yüzde 4 efendilim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Bu 
yeni durum; elimdeki makbuzlarda yüz
de 7 gösteriyor. 

Yüzde 7 stopaj kesildikten sonra veırgti 
iadesi almaları gerekiyor. Turgutlu'nun 
Gökkaya köyünden Himmet Aslan 
23.10.1987 tarihinde (Salihli'de,. ismini 
vermek dstemediğim bir tüccar arkadaşa 
20'ye yakın müstahsile malını satıyor; 
yanii üzümlerini satmışlar. Tüccar yıl so
nunda beyannamesini vergi dairesine ver
miş. Şubat ayı içerisinde müstahsil ver
gi dairesine, Salihliye gidiyor, «Benim 
vergi iadem'i verin» diyor. Vermeyeceğiz» 
diyorlar. «Niye?» «Tüccar bize stopajdan 
kestiği parayı yajtırmadı» diyorlar. Ar
kasından, Defterdarlığa dilekçe veriyor
lar, Manisa'ya gidiyorlar. Defterdar, 
«Tüccar parayı yatırmadıysa, biiz ne ya
palım?» diyor; «Ödeyemeyiz» diyor. Son
ra tekrar valiye dilekçe veriyorlar, 
11.4.1988 tarihinde. 

Bir çiftçi köyünden kalkıp bir Salih
li'ye, 'bir Manisa'ya, 5-6 yere giderek, 
vergi (iadesini bu kadar güç almak mec
buriyetinde midir? Beyannamesi verilmiş, 
Salihli Vergi Dairesine vardığı zaman -

faturası elinde, stopaj vergisi yatmış - 'bu
nun parasının hemen kendisine ödenmesi 
gerekmez mi? Dört ay olmuş, kayma
kamdı, vergi daüresiydıi, defterdardı, vali
likti derken, vatandaş hâlâ vergi iadesini 
alamamış durumda. Bunun tatbik edilen 
çözüm şekli nedir? Evrakları elimizde. 
Bunun gibi pefcçok vatandaşımız var
dır, hu vergi iadesi eziyetini çekmektedir^ 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANİ 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Bitti mi efendim sualiniz? 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Evet 
efendlim., 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim, 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANİ 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Suale cevatoım hayır, tabiî. 

Yalnız, cevabı verdikten sonra, sayın 
sual sahibi rnilletVelkilimize birşey söy
lüyorum : O müstahsil makbuzunu ve o 
arkadaşın ismini 'bize veriniz lütfen. 

Bir açıklama yapmak istiyorum : Sto
paj yüzde 7 idi; yüzde 7'den, yüzde 4'e 
inmiştir. Aslında, müstahsil, önce, sattığı 
tüccara gidip tüccardan vergi iadesini is-
teyecek'tir., Tüccar vermediği takdirde 
vergi dairesinden alması lazım; ama bu
rada bir işler olmuş, biz de bu işi takip 
öderiz efendim. Konuyu dile getirdiği için 
de teşekkür ediyoruz. (ANAP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Abdurrezak Cey
lan; buyurun efendim. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayın Başkanım, Si'irt'İn 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Kozluk'un 
Bekirhan'ında 4 tane yaprak tütün işleme 
evi 1982'lerde bitirilmiş; fakat bugüne ka
dar sadece amlbar olarak kullanılmakta
dır. 1986 yılı bütçe görüşmelerinde Sayın 
Bakana, bu işletmelerin ne zaman lişle-
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meye açılacağını sormuştum. Sayın Ba
kan, 1986 yılı içinde açılacağını, ve bu 
açılış 'törenine beni de davet edeceğine 
söz vermişlerdi. 

Şimdi soruyorum : Sayın Bakan bu 
daveti ne zaman yapacak? (ANAP sırala
rından gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
MEHMET ABDURREZAK CEY

LAN (Siirt) — Gülün efendim »gülün; 
(Siirt'teki vatandaşlar da aynı şekilde size 
gülerler., 

'BAŞKAN — Devam edin efendim. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Bu işletmeler niçin açıl
madı? Bu (işletmelerin yapımı devlete kaça 
mal oldu? Yıllık işletme kapasiteleri ne 
kadardır? 

Tütün fiyatları, benim 'bildiğim kada
rıyla, !bir sene evvel alınan tütünün ran-
dıımanıyla tespit edilir. Siirt'te alımı ya
pılan bu tütünlerin, zamanında işleme ya
pılmadığından dolayı kalitesinde ve ran
dımanında bir düşüklük olur. Bu yüzden 
bizim üıreticnerimizin eline daha az bir 
fiyat geçmeiktedir. Bunun sorumlusu kim
dir? 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efen

dim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK. BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
•(Bursa) — Efendim, sayın milletvekiline 
teşekkür ediyoruz, bazı konularda açık
lama yapma fırsatını veriyor bize. 

'Bu bahsettiği 4 tane işletme, aslında 
fiilen açılmış vaziyettedir. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Depo olarak açılmıştır. 

IBAŞKAN — Sayın Ceylan, karşılıklı 
konuşmak yoktur.,, 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Orada tütünlerimiz vardır ve 
orada gereken muameleler yapılmaktadır; 
ama, açılış töreni yapılmamıştır. Tabiî, 
'bir seyahatimizde Sayın Başkan, bir açılış 
töreni yaparız, zatıâiiniz başta olmak üze
re, ilgli miletvekillermizi de o törene da
vet ederiz. 

IMEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (ISiirt) — Sayın Başkan, yanlış bil
gi veriliyor. Henüz açılmamıştır, işleme 
yapılmamaktadır; depo olarak açıktır. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, yazılı ve 
sözlü soru yoluyla resmî cevap da alma
nız mümkün. Bu sizi tatmin etmemiş ola
bilir... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Buradaıki görüşmeler res
mî değil midir Sayın Başkan, gayri res
mî midir? 

BAŞKAN — Resmîdir; ama, cevap şu 
anda sizi tatmin etmemişse, niye tatmin 
etmemiş olduğunu tartışacak durumumuz 
yoktur. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN {Siirt) — Depo olarak kullanılmak
tadır Sayın Başkan., 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Sayın Başkanım, sual sahibini 
biz ne kadar böyle sükûnetle dinledik. 
Müsaade etsinler, biz de cevaplarımızı ve
relim, Tatmin olmazlarsa, zatıâlinizin em
rettikleri gibi, yazılı da sorabilirler efen
dim. 

Efendim, randımanda hiçbir zaman 
düşüklük yoktur. Üreticinin mağdur olma
sı diye 'bir husus yoktur. Üreticinin tütü
nü allınımalktadır, 15 gün sonra da parası 
ödenmektedir. Gerekli işlemler yapılmak-
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ta ve tütünün randımanının düşmesi gibi 
bir husus cereyan etmemektedir. 

Arz ederim efendim. (ANAP sırala
rından «'Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — ıSöru sorma işlemi bit-
ırti'ştir. 

• Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 

iBAŞKAN — Bir önerge var, okutuyo
rum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı 1988 yılı bütçesinin: 

(101 -01 -2-001 -600)'den 22 milyon TL., 
(101-01-2-002-600)'den 8 milyon TL., 
(101-01-2-003-600)'den 8 milyon TL., 
(]101-01-2-004-600)'den 30 milyon TL., 
(101-02-2-001-600)'den 8 milyon TL., 
(101-02-002-600)'den 300 milyon TL., 
i(:101 -05-2-001 -600)'den 25 milyon TL., 
(111-01-2-001-600)*den 35 milyon TL., 
(112-01-2-001-600)'den 265 milyon TL., 
(113-01 -2-001 -600)'den 110 milyon TL., 
(114-01 -2-006-600)'den 158 milyon TL., 
(116-01-2-001-600)'den 20. milyon TL., 
(117-01 -2-001 -600)'den 72 milyon TL., 
(118-01 -2-001 -600)*den 50 milyon TL., 

olmak üzere toplam 1 milyar 111 milyon 
TL., düşülmesini ve ekli taşıt cetvelinin 
Sıra No.: 3'te yer alan 1 adet Station -
Wagon (Teftiş Kurulu Başkanlığı için), 

Sıra No.: 5'ten 1 adet Araştırma Plan
lama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
için. 

Sıra No.: 5ten 1 adet Baş Hukuk 
Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdür
lüğü için. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi
nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarını
za sunacağım : 

/. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
1988 Malî Yılı Bütçesi 

Lira 

43 867 000 000 

Sıra No. : 3'ten 1 adet Hesap Uzman
ları Kurulu Başkanlığı için. 

Sıra No.: 5ten 1 adet Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürlüğü için. 

Sıra No.: 2'den 2 adet Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürlüğü için. 

Sıra No.: 5'ten 5 adet Muhasebat Ge
nel Müdürlüğü için. 

Sıra No.: 5'ten 7 adet Gelirler Genel 
Müdürlüğü için. 

Sıra No.: 8'den 6 adet Gelirler Genel 
Müdürlüğü için. 

Sıra No.: 5'ten 7 adet Millî Emlak 
Genel Müdürlüğü için. 

Sıra No.: 3 ten 1 adet Millî Emlak 
Genel Müdürlüğü için. 

Sıra No.: 3'ten 4 adet Gümrükler Ge
nel Müdürlüğü için. 

Sıra No.: 5'ten 2 adet Gümrükler Ge
nel Müdürlüğü için. 

Sıra No.: 3'ten 1 adet Gümrükler Mu
hafaza Genel Müdürlüğü için. 

Sıra No.: 5'ten 1 adet Gümrükler Mu
hafaza Genel Müdürlüğü için. 

Sıra No.: 3 ten 1 adet Personel Genel 
Müdürlüğü için. 

Sıra No.: 5'ten 1 adet Personel Genel 
Müdürlüğü için. 
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Sıra No. : 12'den 1 adet Personel Ge
nel Müdürlüğü için. 

Sıra No.: 5'ten 1 adet Muhabere ve 
Elektronik Dairesi Başkanlığı için. 

Sıra No.: 5'ten 3 adet îdarî ve Malî 
İşler Daire Başkanlığı için. 

Sıra No. : 7'den 1 adet İdarî ve Malî 
İşler Daire Başkanlığı için. 

Sıra No. : 10'dan 2 adet İdarî ve Ma
lî İşler Daire Başkanlığı için. 

Sıra No.: ll'den 1 adet İdarî ve Ma
lî İşler Daire Başkanlığı için. 

Sıra No. : 3'ten 3 adet İdarî ve Malî 
İşler Daire Başkanlığı için. 

Taşıtların, satın alınacak taşıtlar cet
velinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

Abdülbaki Al'bayrak 
İstanbul 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Abdulmecit Yağan 
Kayseri 

Kemal Karhan 
izmir 

Işüay Saygın 
İzmir 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergenin 
'bölüm 101'le ilgili kısmını tekrar okutup, 
oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Maliye ve Güm
rük Bakanlığı 1988 malî yılı bütçesinin : 

(101 -01 -2-001 -600)'den 22 milyon TL., 
(101-01-2-002-600)'den 8 milyon TL., 
(101-01-2-003-600)'den 8 milyon TL., 
(101-01-2-004-600)'den 30 milyon TL., 
1(101-02-2-001-600)'den 8 milyon TL., 
(lOl-02-2-0O2-60O)'den 300 milyon TL., 
(101 -05-2-001 -600)'den 25 milyon TL., 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 

efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Komisyon katılamıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KÖRTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Bölüm 101'i, kabul edilen önerge isti
kametinde tekrar okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

43 466 000 000 
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Prog. 
kodu 

Bölüm 111'i okutuyorum : 

A ç ı k l a m a Lira 

111 Devlet bütçesinin düzenlenmesi, uygulanması ve denetimi 4 565 000 000 

BAŞKAN — önergenin, bölüm lll ' le 
ilgili kısmını tekrar okutuyorum : 

(111-01 -2-001 -600)'den 35 milyon TL., 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Komisyon 'katılamıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

Prog. 
kodu 

111 

A ç ı k l a m a 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KUıRTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 111'i kabul edilen önerge isti
kametinde tekrar okutuyorum : 

Lira 

Devlet bütçesinin düzenlenmesi, uygulanması ve denetimi 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 530 000 000 

Bölüm 11'2'yi okutuyorum : 

112 Devlet gelirlerine ilişkin hizmetler 

BAŞKAN — Önergenin, bölüm 112 
ile ilgili kısmını tekrar okutuyorum : 

'(112-01 -2-001 -600)'den 265 milyon TL., 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Komisyon katılamıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

132 694 000 000 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
ı(Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 112'yi, kabul edilen önerge is
tikametinde tekrar okutuyorum: 

Lira 

112 Devlet gelirlerine ilişkin hizmetler 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

132 429 000 000 

113 

Bölüm 113'ü okutuyorum: 

Devlet muhasebe hizmetleri 27 578 000 000 
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BAŞKAN — Önergenin bölüm 113 *le 
ilgili kısmını tekrar okutuyorum : 

(113-01-2-001-600)'den 110 milyon TL., 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÎSMAÎL ŞENGÜN (Denizli) 
— İçtüzüğün 46 ncı maddesine göre, ka
tılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇJN 
(Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 113'ü, kabul edilen önerge is
tikametinde tekrar okutuyorum: 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

113 Devlet muhasebe hizmetleri 27 468 000 000 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 114'ü okutuyorum : 

BAŞKAN — Önergenin bölüm 114'le 
ilgili kısmını tekrar okutuyorum : 

(114-01-2-0O6-600)'den 158 milyon TL., 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Katılamıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
Bursa) — Katılıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 114'ü, önerge istikametinde 
tekrar okutuyorum: 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

114 Devlet mallarına ilişkin hizmetler 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

83 259 000 000 

'Bölüm l'l 6'yı okutuyorum : 

116 Devlet hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetleri 6 373 000 000 
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BAŞKAN — Önergenin bölüm 116 
ile ilgili kısmını tekrar okutuyorum : 

(116-01 -2-001-600)'den 20 milyon TL., 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Katılamıyoruz. 

BAŞKAN —' Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KIURTCEBE ALPTEMOÇ1N 
(Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 116'yı, kabul edilen önerge is
tikametinde tekrar okutuyorum: 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

116 Devlet hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetleri 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

6 353 000 000 

Bölüm 117'yi okutuyorum : 

117 Gümrük kanunlarının uygulanması ve izlenmesi 13 731 000 000 

BAŞKAN — Önergenin bölüm 117 
ile ilgili kısmını tekrar okutuyorum : 

(117-01 -2-001 -600)'den 72 milyon TL., 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAtL ŞENGÜN (Denizli) 
— Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
t(Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

Bölüm 117'yi, kabul edilen önerge is
tikametinde tekrar okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a ma Lira 

117 Gümrük kanunlarının uygulanması ve izlenmesi 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 659 000 000 

Bölüm 118'i okutuyorum : 

118 Gümrük kaçakçılığı ile mücadele hizmetleri 7 452 000 000 
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BAŞKAN — Önergenin, bölüm 118 
ile ilgili kısmını tekrar okutuyorum : 

(118-01 -2-001 -600)'den 50 milyon TL., 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölüm 118'i, kabul edilen önerge isti
kametinde tekrar okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

118 Gümrük kaçakçılığı ile mücadele hizmetleri 7 402 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere devam ediyoruz. 

920 İktisadî transferler ve yardımlar 133 000 000 000 

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

930 Malî transferler 3 822 854 000 000 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir 
önerge vardır, okutuyorum efendim : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Katma bütçeli idarelerin bütçelerinden 
düşülen taşıtlar karşılığı olan ödeneklerin 
aynı zamanda Maliye ve Gümrük Bakan
lığı Bütçesinin; «Katma Bütçeli idarelere 
Yapılacak Yardımlar» bölümünden de 
düşülmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı bütçesinin aşağıda belirlenen ter
tiplerinden karşılarında gösterilen ödenek
lerin düşülmesi hususunu arz ve teklif 
ederiz. 

Tertibi Lira 

(930-01-3-201-900) 
(930-01-3-202-900) 
(930-01-3-203-900) 
(930-01-3-204-900) 
(930-01-3-207-900) 
(93O-O1-3-2O8-90O) 
(930-01-3-209-900) 
(930-01-3-211-900) 
(930-01-3-214-900) 
(930-O1-3-215-9OO) 
(930-01-3-217-900) 
(930-01-3-219-900) 
(930-01-3-220-900) 

75 000 000 
80 000 000 
80 000 000 
65 000 000 

1 200 000 000 
90 000 000 
65 000 000 
48 000 000 
125 000 000 
40 000 000 
31 000 000 
75 000 000 
60 000 000 
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Tertibi Lira 

(930-01-3-226-900) 
(930-01-3-229-900) 
(93O-O1-3-23O-900) 
(930-01-3-231-900) 
'(93O-O1-3-232-900) 
(930-01-3-233-900) 
(930-01-3-235-900) 
(930-01-3-238-900) 
(93O-01-3-24O-90O) 

TOPLAM 3 

130 000 000 
30 000 000 
22 000 000 
65 000 000 
50 000 000 
20 000 000 
30 000 000 

145 000 000 
600 000 000 

126 000 000 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Kemal Karhan 
tzmir 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Katılamıyoruz 'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KORTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

'Bölümü, önergenin kabul edilmiş şek
liyle tekrar okutuyorum: 

Lira 

930 Malî transferler 3 819 728 000 000 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devam ediyoruz : 

940 Sosyal transferler 723 560 000 000 
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BAŞKAN — Bir önerge var, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Maliye ve Güm
rük Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçe Tasa
rısının 940-05-3-449-900 «Transferler» 
harcama kaleminden 11 milyon TL. dü
şülerek, 94O-03-3-424-90O «Transferler» 
harcama kalemine eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Gerekçe : Genel ve katma bütçe ta
sarılarında yer alan bazı ödeneklerin gö
rüşmeler sırasında Meclisimizce değiştiril

mesi sonucunda genel bütçe (B) gelir cet
velinde artış meydana gelmiştir. 

Siyasî partilere yapılacak yardım mik
tarı bu cetvelin belli oranına göre hesap
lanmakta olduğundan, bütçe tasarısında 
teklif edilen siyasî partilere yardım öde
neğinin buna göre yeniden belirlenmesi 
gerekmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Taktire bırakıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 

AHMET KÖRTCEBE ALPTEMOÇ1N 
(Bursa) — Katılıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bu önergenin oylanması için ka
rar çoğunluğunun aranmasını istiyorum. 
Anayasanın 96 ncı maddesine göre, karar 
çoğunluğu olan il 14 yoktur. Yalnız bu 
önerge için efendim; 114 kişi yoktur sa
londa. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümü, kabul edilen önergeyle bir
likte tekrar okutuyorum : 
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Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

940 Sosyal transferler 723 560000000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devam ediyoruz : 

950 Borç ödemeleri 815 030000000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 5 809 884 000 000 

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

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi
nin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı 1986 malî yılı kesinhesabının bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet bütçesinin düzenlenmesi, 
uygulanması ve denetimi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Devlet gelirlerine ilişkin hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Devlet muhasebe hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... E? 
mey enler... Kabul edilmiştir. 

114 Devlet mallarına ilişkin hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

116 Devlet hukuk danışmanlığı ve mu-
hakemat hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Lira Lira 

17 549 369 730 16 010 613 669 

1855 652 000 1801157 072 

65 108 876 847 64 320 715 262 

12 331365 000 12 221505 309 

14 577 484123 13 250912 768 

3 916972000 3 650 341 787 



Ödenek 
Prog. ödeneğin Çeşidi Lira 

117 Gümrük kanunlarının uygulanması 
ve izlenmesi 5 593 667 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

118 Gümrük kaçakçılığı ile mücadele 
hizmetleri 3 919 661 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

920 İktisadî transferler ve yardımlar 23 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

930 Malî transferler 1 399 591 488 178 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

940 Sosyal transferler - 7 947 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

950 Borç ödemeleri 725 080 571683 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Gider 
Lira 

5 696 566 077 

3 620128 249 

23 000000 000 

395 272 994 045 

7 493 472637 

791994 010 138 



Ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 9 388 344 870 
yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. • 

GENEL TOPLAM 2 289 860 653 081 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Gider 
Lira 

9 388 344 870 

2 347 720 761 883 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Kesinhesa'bının 'bölümleri ka
bul edilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1988 
malî yılı bütçesi ile 1986 malî yılı kesin-
hesabı kabul edilmiş bulunduğuna göre, 
hayırlı olmasını temenni ederiz. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, 1988 Yılı Genel 
ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 
1986 Yılı Kesin'hesap Kanunu Tasarıları
nın 1 inci maddeleri kapsamına giren ba
kanlık ve ilgili kuruluşların bütçeleriyle 
kesinhesaplarının görüşülmeleri tamam
lanmış bulunmaktadır. 

Şimdi, 1988 Malî Yılı Bütçe kanunu 
Tasarısının gider bütçesiyle ilgili 1 inci 
maddesini tekrar okuttuktan sonra oyla
rınıza sunacağım : 

1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BtRİNCt BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçeye giren 

dairelerin harcamaları için (A) işaretli 

cetvelde gösterildiği üzere (20 706 923 
000 000) liralık ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ 1'SMAlL ŞENGÜN (Denizli) 
— Rakam doğrudur efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KUıRTCEBE ALPTEMOÇ1N 
(Bursa) — Doğrudur efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelir

leri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (18 254 481 000000) lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 2 nci mad
de gelir 'bütçesiyle ilgilidir. Programa gö
re, gelir bütçesi üzerindeki görüşmeler ya
rınki birleşimde yapılacaktır. 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 
Yarınki programda yer alan gelir büt

çesini görüşmek ve bütçe kanunu tasarı
larıyla, kesinhesap kanunu tasarılarının 
maddelerinin oylanmasını yapmak için 
19 Nisan 1988 Salı günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.37 
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IV. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

7.ı — Adana {Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Amerikan Merkezi Haberalma 
Örgütünün bazı mensuplarının 1950-1976 
yılları arasında ülkemizde istihbarat uz
manı olarak görev yaptıkları . iddiasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri 
Bakanı A. Mesut Yılmazın yazılı cevabı 
(7/97) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sa
yın Turgut özal tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cüneyt Canver 

Adana 
Amerikan Merkezî Haberalma örgütü 

(CfA), pek çok ülkede, askerî rejimleri 
(işbaşına getirmiş, demokrasinin yerleş
mesini engellemiş, toplumsal uyanışların 

1. cEdward R. Brown 1965-1968 
2< Condit N. Eddy 1970-1973 
3. George A, Chritton 1963-1965 
4. Robert B. Goodvvin 1973-1976 
5. Frederieh J. Grossman 1971-1973 
6. Leroy H, Gunderson 1958-1961 
7. Armand A. Honeycutt 1969-1971 
8. John Herbert Hoskins 1971-1974 

9., Rolfe Kngsley 1953-1956 
10. Phillip G. Lane 1969-1971 
11. Wffliam M. (Levvis 1966-1972 
12. Stepnen E. Sıngleton 1971-1972 

'Soru 1. Yukarda adları ve görev yer
leri yazılı, CIA adına istihbarat uzmanı 
olarak görev yapan bu şahıslardan ve 
CIA adına görev yaptıklarından, Türk is
tihbarat Örgütlerinin haberi var mıdır? 

18 . 4 . 1988 O : 3 

VE CEVAPLAR 

baskı altına alınmasını sağlamış ve bütün 
bu amaçlarını gerçekleştirmek için, Devlet 
Başkanlarını bile öldürtmekten çekinme
miş bir örgüt olarak tanınmaktadır. Bili
nen bu gerçekten hareketle, bu örgütün, 
Türkiye üzerindeki oyunlarını bir ölçüde 
de olsa açığa çıkartabilmek amacı ile bu 
soru önergesi hazırlanmıştır. 

Aşağıda adları, Türkiye'de bulunduk
ları yıllar ve görevleri yazdı, Amerikan 
Merkezî Haberalma örgütü mensuplarının 
1950-1970 yılları arasında ve özellikle 
1969-1976 dönemiinde, Türkiye'de «İstih
barat Uzmanı» olarak görev yaptıkları ta
rafımızdan öğrenilmiştir. Bilindiği gibi, 
bu yıllar, Türkiye'de toplumsal karışıklık
ların arttığı, 12 Mart Askerî Darbesinin 
hazırlık faaliyetlerinin sürdüğü yıllardır. 
Daha açık bir deyişle, 1969-1976 yılları, 
Türkiye'de, «Demokrasinin Yok Edilme» 
hazırlıklarının yoğunlaştığı yıllardır. Bu 
görevliler; 

Siyasî Görevli - Üs Şefi 
(Siyasî Görevli 
Siyasî Görevli - İstasyon Şefi 
Siyasî Görevli 
Haberleşme Asistanı 
Haberleşme Asistanı 
Haberleşme Asistanı 
Siyasal ve Uluslararası Görevlisi - İstas
yon Şefi 
Siyasal Görevli 
Haberleşme Görevlisi 
Haberleşme Görevlisi 
Haberleşme Görevlisi'dir, Buna göre; 

Soru 2. Türk haberalma örgütleri ile 
CJA mensupları arasında Miski olmuş mu
dur? Olmuş ise, mahiyeti nedir? 

Soru 3. CIA'mn istihbarat, buna bağ
lı olarak telefon dinleme uzmanı olan bu 
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ajanlarının, derledikleri bilgiler nelerdir? 
Bunları o zamanların veya bugünün Türk 
Hükümetleri öğrenmişler midir? 

(Soru 4. Bu istihbarat ajanlarının, 
Türkiye'de Haşhaş ekimlinin yasaklanıma-
sı ve 12 Mart Askerî 'Müdahalesinin ha
zırlanmasına ve yapılmasına katkıları ol
muş mudur? 

Soru 5, Türkiye'de anarşik olayların 
giderek yoğunlaştığı 1970'li yıllardan ön
ce ve sonra CIA örgütü mensuplarının, 
Türkiye'de görev yaptıkları ve ana üsleri
nin Yunanistan olduğu tarafımızdan açık
landığına göre, 12 Eylül öncesinde aynı 
amaçla Türkiye'de faaliyetler yapmışlar 
mıdır? Yapılmış ise; 

a) Bu faaliyetler kimler tarafından 
yürütülmüştür? 

b) Hangi 'bilgiler ıtoplammıştır? 

c) <Bu bilgiler, Devletimizin hangi 
makamlarının eline ve ne zaman geçmiş
tir? 

d) CIA mensuplarının, 12 Eylül ön
cesi terör olaylarında rolü var mıdır? 
Varsa nedir? 

e) 12 Eylül Harekâtı,ABD Millî Gü
venlik Kurulu Üyesi Paul Hanze tarafın
dan önceden bilindiğine göre, bu bilgi, 12 
Eylül öncesi, Türkiye'de görev yapan CIA 
ajanlarınca mı sağlanmıştır? 

Soru 6. Bu ajanların, ülkemizde ne
ler yaptığını ve kimlerle işbirliği yaparak 
hangi eylemleri gerçekleştirdiği, ülkemizi 
12 Eylül'e getiren anarşi ve terör olayla
rındaki rolünü açıklar mısınız? 

• • m»m 

T,C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Sayı •: tADA/I.111.327- 18.4,1988 
1468-91 

'Konu : Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi : 22.3.1988 tarih ve 7/97-543/02611 

sayılı yazıları. 
İlgi'de kayıtlı yazıları ekinde Başba

kanlığa ulaştırılan soru önergesine ceva
bın tarafımdan verilmesi Sayın Başbaka
nımızca tensip buyurulraıuştur. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in 
yazılı soru önergesine cevaben hazırlanan 
metin ilişikte ısunulirnuştur. 

Arz ederim. 
A, Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakam 

Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Cauver' 
in Yazılı Soru önergesine Cevap : 

özellikle tedhişçilik konusunda, millî 
çıkarlarımızın gerektirdiği durumlarda, 
bir çok ülkenin is'thbarat örgütleriyim iş
birliği yapılması doğaldır. 

Diğer taraftan herhangi Wir ülkedeki 
ya'bancı diplomatların, 1961 tarihli Viya
na Sözleşmesinde belirtildiği şekilde, o 
ülke yasaları çerçevesinde faaliyet göster
meleri gerekmeiktedir. Klonuya bu açıdan 
'bakıldığında, her devletin kendi ülkesin
de görevli yabancı diplomatları, Viyana 
Sözleşıme'sine aykırı herhangi bir faaliyet
te bulunup bulunmadıklarının tespiti ba
kımından izlemesi tabiîdir.. Sora önerge
sinde adları geçen Amerikalı diplomatla
rın bu önergede giriştikleri ifade olunan 
faaliyetleri hakkında herhangi bir tespit 
yapıltmamıştır. 

- 5 9 6 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

58 İNCİ BİRLEŞİM 

18 . 4 . 1988 Pazartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

X 1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/393) (S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 1.4.1988) 

X 2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına. Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) 
(Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 
1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/394) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 
1.4.1988) 

X 4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapüdığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarım gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
•iddialarının açıldığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 



Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

5. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
'Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

7. — Samsun Milletvekilli İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve1 özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişlkün önergesi (10/18) 

8. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

9. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

10. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 

İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

11. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keıskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlfnın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne-
de'nine ilişkin Millî Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 
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6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
• kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri

ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. d Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — istanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hu-- , 
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

15. — Hatay ,. Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra Özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, iller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos-
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yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
KorlkJmaz'ın, Kütlaihya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. —- İzmir Milletvekili Neccar Türk-
çan'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

' 25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
oan'ın, Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alınan 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
«akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
fain'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtüafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 



- 5 

köy Ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıl'dığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anılaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar

larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

43. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

46. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankallardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

48. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocakllarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog-



ramlarının gdiştkiknesi ve Ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

50. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idkn'in, Sakarya İli Kültür Sanayi inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakamından 
sözlü soru önergesi (6/66) 

51. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatıma ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

52. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulaman puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

53. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetllerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözllü soru önergesi (6/70) 

55. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğiu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirlıetr alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

56. — Zonguldak Milletvekilli Koksal 
Toptan'ın, Zongulldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Baklanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

57. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile-
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rine ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/73) 

58. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

59. — Kocaeli» Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

60. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasundaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru ' önergesi (6/76) 

61. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk tafcsidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

62. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

63. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

65. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
iBelediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

65. — Bursa Milletveekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 



Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

66. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

67. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 
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• KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 

Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

2. — 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

3. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Psir Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 
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4. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halik Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (S, Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

6. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

7. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ille Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihi: 22 . 3 . 1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti İle İran islam Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 10. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Haiklkında 
Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 
36) (Dağıtma tarihi : 22.3,1988) . 



X I I . — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/369) 
(S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişleri 
komisyonları raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Anılaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti iile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
24 Eylül 1985 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988) 

X 15. — İşkenceye ve Diğer Zalima
ne, Gayri insanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Mil
letler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bullunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/391) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma 
tarihi : 24.3.1988) 

X 16. — Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşmeye Katulmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988) 

17. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 

Rapor 
18. — 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve 

Yedek Askerî Memurlar Kanununun 
16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/414) (S. 
Sayısı : 47) (Dağıtma tarihi : 16.4.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 


