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I.— GEÇEN TUTAMAK ÖZETİ 
-' I 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı. 

Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 20 
Şubat 1992 tarih ve 3773 Sayılı Kanunun bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine, 

Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan ve Ukrayna'
ya gidecek olan : ı 

Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem 
Ceyhun'un, 

Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanlığına, Ulaştır
ma Bakanı Yaşar Topçu'nun, 

Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Bel
çika ve Portekiz'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Ba
kanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, 

Almanya'ya gidecek olan : 
Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 

Ömer Barutçu'nun, 
Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in, dönüşüne kadar Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı 

Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 

Akın Gönen'in; 
Norveç'e gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Millî Sa

vunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in; 
Danimarka'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne kadar, Sağlık 

Bakanlığına, < 
Polonya ve Almanya'ya gidecek olan Çevre Bakanı B. Doğancan Akyürek'in dönüşüne 

kadar, Çevre Bakanlığına, 
Orman Bakanı Vefa Tanır'ın, 
Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün dönüşü

ne kadar, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı; 
Londra'da düzenlenecek "Üçüncü Avrupa'nın Geleceği" konulu konferansa; 
Kanada'nın Vancöuver kentinde yapılacak olan "İskân ve Kalkınma Dünya Parlamenter

ler Konf,eransı"na; 
TBMM'yi temsilen katılacak parlamento heyetlerine ilişkin Başkanlık; 
Tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan ve Ukrayna'

ya resmî bir ziyaret yapacak olan parlamento heyetine, Konya Milletvekili Servet Turgut'un 
da katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

Başkanlıkça -ilgili Bakanların mutabakatlarıyla- 16 Mart 1992 Pazartesi günü görüşüle
cek olan Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin 20 Mart 1992 Cuma günü, 20 Mart 1992 Cuma günü 
görüşülecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinin 16 Mart 1992 Pazartesi günü görü
şüleceğine ilişkin duyuruda bulunuldu. ı 
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Genel Kurulu ziyaret eden Makedonya Parlamento Başkanı Stoyan Andov ve beraberin
deki Parlamento Heyetine Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denildi. 

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

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı, 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 
Danıştay Başkanlığı, 

1992 malî yılı bütçeleri ile 1990 malî yılı Kesinhesapları kabul edildi. 
12 Mart 1992 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 23.17'de son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Holü ibrahim Artvinli Kadir Ramazan Coşkun 
Kocaeli İstanbul 

Katip Üye Kâtip Üye 

Ali Günaydın • • 
Konya 

Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

12 . 3 . 1992 Perşembe 

Genel Görüşme Önergeleri 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo Tele

vizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.3.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 113.1992) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, millî tasarrufların ülke yararı
na kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/37) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.2.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi IŞIKLAR 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Işılay Saygın (İzmir) 

" " • • • • © 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci,Birleşimini açıyorum. 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1990 Malî Yılı Kesinhesap Ka

nunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. Ancak, görüşmelere geçmeden önce, 
Başkanlığın sunuşları vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —Muğla Milletvekili Muzaffer ilhan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme 

Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/17) 
BAŞKAN — Komisyondan bir istifa önergesi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyeli

ğinden istifa ediyorum. 
Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, (6/97) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/16) 

BAŞKAN —• Bir Sözlü sorunun geri alınmasına dair önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, "Sözlü Sorular" kısmının 61 inci sırasında yer alan (6/97) esas numaralı söz

lü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Okkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo-Televizyon 

Kurumunun yayınları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 
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BAŞKAN — tki adet genel görüşme ve bir adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu : Millî ve manevî değerlerimizi tahrip eden, aile yapımızı hedef alan TRT yayınları 

hakkında genel görüşme açılması talebi. 
TRT, bir kamu kuruluşudur ve tüyü bitmemiş yetimin hakkı ile faaliyet gösterir. Bunun 

için milletin sesi olmak zorundadır. Kuruluş kanununda da maksadı; milleti ilim ışığında ay
dınlatmak, eğitici, millî ve manevî değerleri güçlendirici, millî kültürümüze hizmet eden ya
yınlar yapmaktır. 

Amaca uygun faaliyet gösterirse, insanlara ve toplumlara ulaşmak, dünyaya açılmak ba
kımından basın/yayın, radyo, sinema, tiyatro, video ve televizyonun rolü çok büyüktür. Bu 
vasıtalar içinde ise, televizyon asrın en büyük silahlarından birisidir. 

Bu gün ise, televizyon, yayınları ile bu amacından sapmıştır. Milletin inanç, örf, adet ve 
aile yapısına zarar verir duruma gelmiştir. Televizyonumuz, özel yayın yapan iki televizyon ku
ruluşu ile kültür ve maneviyat yıkımında yarışır hale gelmiştir. Yapılan yayınları, birçok aile
miz, çocuklarıyla anne ve babalarıyla birlikte seyredemez durumdadır. Bu konuda millet fer
yat ediyor. Bu feryatlara TRT yetkilileri kulaklarını tıkamakta ısrar ediyorlar. Millete rağmen, 
bir avuç mutlu azınlık ve millete ters düşen zihniyet için bunda ısrar ediliyorsa, bunu da hay
retle karşılıyoruz. 

TRT, milletin feryadına kulak tıkıyorsa, Yüce Meclis, konuya bir çözüm bulmalıdır. 
İçkisiz, kumarsız, zinasız, hırsızlık olmayan, inanç ve ahlaka saldırı olmayan "doğru ve 

dürüst" bir dizi bulmak zorlaşmıştır. Arada bir yayınlanan, millî ve manevî değerleri, tarihî 
ye ecdadı anlatan program hasretle beklenmektedir. Evlerimiz, yavrularımız, analarımız ve ba
balarımız, misyonerliğin, kültür emperyalizminin saldırısı altındadır. Millet kendi parasıyla te
levizyon tarafından zehirlenmek istemiyor. Ayrıca, uydu ve kablo yayınlarla Avrupa'nın ah
lâksızlığının, fuhuş ve çirkinliklerinin hedefi haline gelen ailemizi korumak zorundayız. 

Bu şartlarda televizyon yayınlarını altı kanala çıkarmakla övünmeyi bırakıp üzülmemiz 
gerekir. TRT, milletin öz malıdır, özüne ve hükmüne uygun hareket etmelidir. 

tzah edilen sebeplerden dolayı meseleyi Yüce Meclise getirip, çözümü için alınacak ted
birlerin de ortaya çıkması bakımından tartışmaya açmak gerekir inancındayız. 

Aile yapımızı, çocuklarımızı, gençliğimizi ve millî kültürümüzü korumak için, TRT, özel 
TV kuruluşları, kablo ve uydu yayınları bir sisteme bağlanmalı. Yüce Meclis ve Hükümetimiz 
bir an önce tedbirler geliştirmeli. Milletimiz bunu yüce Meclisten bekliyor. 

Bunun için, Anayasanın 98, İçtüzüğün 99 ve 101 inci maddeleri gereğince Yüce Meclisi
mizde genel görüşme açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ediyoruz. 

Ökkeş Şendiller Tuncay Şekercioğlu 
Kahramanmaraş Elazığ 

Muharrem Şemsek Esat Bütün 
Çorum Kahramanmaraş 

Muhsin Yazıcıoğlu Rıza Müftüöğlu 
Sivas Erzurum 
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Koray Aydın Oktay öztürk 
Trabzon Erzurum 

Musa Erarıcı Ahmet özdemir 
Konya Tokat 

Mustafa Dağcı 
Kayseri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, 
önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

2, — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadtşımn, ülkemizde uygulanan eğitim politikala
rı ve problemleri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği gibi, bir milletin sosyal, ekonomik ve askerî yönden güçlü olmasının temel şart

larından biri, hiç şüphesiz, sağlam bir eğitim politikasına ve sistemine sahip olmadır. 
Ülkemizde değişen hükümetlerle birlikte eğitim politikaları ve uygulamaları da sık sık de

ğişmiş, hükümetlerüstü bir eğitim ve öğretim politikası oluşturulamamıştır. Ülkemizin ihtiyaç
ları nelerdir? Yetiştireceğimiz insan tipi nasıl olmalıdır. Tarihî, coğrafî, kültürel kimliğini bul
muş insanı kâmil yapan değerlerin kazandırıldığı, ilimle, teknolojiyle mücehhez kişiler yetişti-
rebildik mi? Böyle bir toplum olabildik mi? ' 

Yıllardan beri insanın atasının insan mı, yoksa maymun mu olduğuna karar verememiş, 
teorileri sanki ilim diye gençliğe okutmuş bir eğitim sistemimiz var. Yanlış verilen bilgilerle geç
mişini inkâr eden, tarihine düşman olan gençler ortaya çıkartılmıştır, önce Fransız, sonra Al
man, Amerikan şimdilerde Japon eğitiminin taklitçisi olmuş, bir türlü kendi öz benliğimizi 
ön plana çıkıramamış, başka ülke ve milletlerden ilim ve teknoloji yerine onların kültürlerini 
transfer etmiş, böylelikle yeni gelişmeler, yeni buluşlar yapabilen, kendiliğinden birşeyler orta
ya koyabilen, çağı aşan gençlik değil, taklitçi bir gençlik ve toplum olmuştur. 

Sık sık değişen kitaplar, ders çeşitleri ve öğretim zamanlamaları, müfredat programları 
ile eğitimimiz bir istikrarsızlığın içindedir. . ' , 

Eğitimin ve öğretimin yapılacağı bina, araç ve gereçlerle gelişen çoğalan nüfusa ve ihti
yaçlara yeterli cevap verebilmiş miyiz? ihtiyaçlar nelerdir? Halen ne durumdayız? 

Yıllardan beri okullarımıza yabancı dil dersi okutulmasına rağmen üniversiteyi bitiren bir 
gencin yabancı lisanı konuşamaması hangi eksikliklerden kaynaklanmaktadır? Yabancı dil ih
tiyacı nedir? Mecburiyeti olmalı mıdır? önceliği nedir? öğretimde imkânları ve imkânsızlıkla
rı nelerdir? 

tlkokul öncesi eğitim dahil, ilk, orta, lise ve yüksek tahsilin, bu konular ve diğer problem
lerinin ele alınacağı ve çözüm yollarının ortaya konacağı bir genel görüşmenin Anayasanın 98, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılması için 
gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Mustafa Baş Oğuzhan Asiltürk 
istanbul Malatya 
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Yasin Hatipoğlu İbrahim Halil Çelik 
Çorum Şanlıurfa 

Ahmet Cemil Tunç Ahmet Derin 
Elazığ Kütahya 

Mehmet Elkatmış Mustafa Ünaldı 
Nevşehir Konya 

Lütfü Doğan Hüsamettin Korkutata 
Gümüşhane Bingöl 

Ahmet Arıkan Musa Demirci 
Sivas Sivas 

FethuIIah Erbaş Şinasi Yavuz 
Van Erzurum 

Ali Oğuz Kemalettin Göktaş 
İstanbul Trabzon 

Bahaddin Elçi Ahmet Dökülmez 
Bayburt Kahramanmaraş 

Hasan Dikici Şaban Bayrak 
Kahramanmaraş Kayseri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak, genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, mülî tasarrufların ülke yararına kul
lanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/37) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Banka bilançoları incelendiğinde batık kredilerin büyük boyutlara ulaştığı, takipteki ala
cakların gittikçe arttığı, kredilerin gerçek yatırımcılara değil, kötü niyetli ve siyasî ağırlıklı şa
hıs ve firmalara verildiği görülecektir. • 

Bu açıdan, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ve alınacak tedbirler araştırılmak 
üzere Anayasanın 98 inci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 üncü 
maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 

Ahmet Derin Oğuzhan Asiltürk 
Kütahya Malatya 

ibrahim Halil Çelik Abdullatif Şener 
Şanlıurfa Sivas 

Ahmet Fevzi Hatip Mehmet Elkatmış 
Konya Nevşehir 

Hüsamettin Korkutata Musa Demirci 
Bingöl Sivas 

Ahmet Cemil Tunç ' Zeki Ergezen 
Elazığ Bitlis 
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Ahmet Fevzi tnceöz Hüseyin Erdal 
Tokat Yozgat 

Ali Oğuz Kâzım Ataoğlu 
istanbul Bingöl 

Bahaddin Elçi , Ahmet Dökülmez 
Bayburt Kahramanmaraş 

Hasan Dikici Mustafa Baş 
Kahramanmaraş İstanbul 

Ömer Ekinci Zeki Ünal 
Ankara Kahramanmaraş 

Lütfü Doğan • Abdulilah Fırat 
Gümüşhane Erzurum 

t. Melih Gökçek Ahmet Arıkan 
Ankara Sivas 

GEREKÇE 
Kredi kurutuluşlarının son 10 yıldaki bilanço ve hesapları incelendiğinde, batık kredilerin 

arttığı, takipteki alacakları ile şüpheli alacaklara ayrılan meblağların büyük boyutlara ulaştığı 
ve bu yüzden de geçmişte bazı bankaların battığı, bazı bankaların da ayakta durabilen diğer 
bir banka ile birleştirilerek güya kurtarıldığı, görülecektir. 

Anayasanın 166 ncı maddesinde belirtilen ve devletin görevlerinden sayılan "Ülke kay
naklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, millî 
tasarrufları ve üretimi artırmak yönünde yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirleri öngörmek, 
yatırımlarda toplum yararlarını ve gereklerini gözetmek, kaynakların verimli şekilde kullanıl
masını hedef almak" hükümlerinden hareketle Millî tasarrufları ülke yararına yatırımlara ka-
nalize etme göreviyle kurulan bankalar, kredi imkânlarını, şahsî yakınlık veya siyasî baskı ve 
düşünceden hareketle art niyetli kişi ve firmalara dağıttıkları görülmektedir. 

Gün geçmiyor ki, bu tür usulsüz kredi ve yolsuzluklar gazetelere haber olmasın. 
Aynı şahıs ve aile şirketlerinin, birbirini kefil gösterip, aynı bankadan değişik hesaplarla, 

ayrı şubelerinden veya başka bir bankadan değişik formüllerle büyük miktarlarda kredi kul
landıkları, yıllar geçmesine rağmen de ödeme yapmadıkları artık herkesin malumu olmuştur. 
Anapara ve faiz tutarlarının, alınan teminatların, gösterilen değerlerinin çok altında olduğu, 
bu açıdan geri dönüşümün imkânsız hale geldiği görülmektedir. 

Bu olaylar bankaların kredi açma kriterlerinin yetersiz, tatbik edilen usul ve yöntemlerin-
se, kişisel tasarruf ve kanaatlare açık olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Böyle bir durum, kıt olan kredilerin, maliyetlerini artırmakta, faiz oranlarının yükselme
sine sebep olarak yatırımları engellemekte, istihdam imkânlarını daraltmakta ve ekonomiyi felç 
etmektedir.v 

Bu tür yolsuzluklar halkımızın devletine karşı olan güvenini zedelemekte, dolaylı olarak 
da bu açıkların kapatılması için konan vergi ve zamlarla da halk soyulmaktadır. 

Bu açıdan, 
1. Kredi açma ve kullandırma esaslarının tekrar tespit edilmesi, 
2. Yetkiyi kötüye kullanan yöneticilerle, kredi kullanan kötü niyetli şahıs ve firmaların 

tespiti ve kamuoyuna teşhir edilmesi, 
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3. Millî tasarrufların ülke yararına kullanılmasının temini açısından Yüce Meclisin bu 
konuyu araştırması, bu soygun ve vurgun düzenine son verilmesi için gerekli tedbirlerin bir 
an önce alınması gerekmektedir, 

Bu araştırma önergesi işte bu konudaki gerçeklerin ortaya çıkarılması için hazırlanmış ve 
Genel Kurula sunulmuş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. — TRMM Başkanınm, Ürdün Halk Temsilcileri Meclis Başkanının vaki davetine, beraberin
de bir Parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/340) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oy
larınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Dışişleri Bakanlığının 13 Ocak 1992 tarih ve ISOA-I/18-12 sayılı yazısında, Ürdün Halk 

Temsilcileri Meclis Başkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının başkanlığında bir Par
lamento heyetimizi mayıs ayı içerisinde Ürdün'e davet ettiği bildirilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca söz konusu davete icabet edilmesi hususu Genel Kurulun tas
viplerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

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

V. — ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka

nunim ve Cumhurbaşkanınca bir dalıa görüşülmek üzere geri gönderilme tezkeresine dair komisyon raporu
nun gündemdeki strasıyla, görüşülme gün ve süresine ilişkin DYP ve SHP Grupları müşterek önerisi. 

BAŞKAN — DYP ve SHP Gruplarının, İçtüzüğün 19 uncu. maddesine göre verilmiş müş
terek önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 11.3.1992 Çarşamba günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları ara
sında oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Turhan Tayan Mahmut Alınak 
Doğru Yol Partisi Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekiti 
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öneri: 11.3.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanan ve 53 Sıra Sayısı ile bastırılıp dağıtı
lan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka-
nunun, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasına alınarak görüşülmesine, Genel Kurulun 12.3.1992 tarihli 
birleşiminde bütçe programının bitiminden sonra başlanması, görüşmelerin bitimine kadar ça
lışma süresinin uzatılması, gerektiğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam olunması 
önerilmiştir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülkü Güney; aleyhte. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; daha önce Genel 

Kurulumuzca kabul edilen ve Cumhurbaşkanınca geri gönderilen, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Ka
nunun, bugün bütçe görüşmelerinin yapıldığı bu sırada, tekrar Genel Kurulda görüşülmesi için 
alelacele gündeme getirilmesi hakkında Grubumuzun görüşlerini açıklamak için söz almış bu
lunuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, bütçe görüşmeleri özel gündemle yapılan 
son derece önemli görüşmelerdir. Bu görüşmelerin kesintisiz yapılması Meclisimizde bir gele
nek halindedir. Ancak, olağanüstü halin veya sıkıyönetimin uzatılması veya buna benzer, çok 
önemli kanunlar zaman zaman bütçe görüşmeleri arasında gündeme getirilmektedir. 

Değerli iktidar gruplarının bugün bütçe görüşmeleri arasında görüşülmesini istedikleri ka
nunun acelesi yoktur. Bu kanunun çok acele olarak, bütçe görüşmelerinin de arasına sıkıştırı
larak geçiştirilmesinin, hangi manaya geldiğini bir türlü anlayamıyorum. 

Hepinizin bilgidi gibi, kamuoyunda bu kanun hakkında birtakım spekülasyonlar vardır. 
Bu kanan tasarısının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında vermiş olduğumuz limit önergeleri
miz, yani büyük vergi borcu olanlarla ilgili olarak vermiş olduğumuz limit önergelerimizin de 
reddolduğu hatırlanırsa, hassasiyetimize sizlerin de hak vereceğine inanıyorum. 

Gelin, bütçe müzakerelerini, bu tip, aceleye getirilmesi hiç de gerekmeyen kanun tasarı 
ve teklifleriyle kesintiye uğratmayalım. Bizlere yardımcı olun, 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısı Yüce Mecliste görüşüldükten sonra, -dün de Danışma Kurulunda teklif ettiğim gibi- 26 
Martta bu kanunun görüşülmesi teklifini rahatlıkla getirebilirsiniz. 

Bu fakımdan, bu kanunun, alelacele, Meclisten, sel önünden kütük kaçırırcasına geçiril
mesinin karşısında olduğumuzu ifade ediyorum, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

1 MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Hâlâ kendinizi iktidar sanıyorsunuz; gündemi tayin 
etmek istiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Güney'e teşekkür ederiz. 
Lehte konuşmak üzere, Sayın Müftüoğlu; buyurun. ' ' 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Sayın Güney'in de belirttiği gibi, Danışma Kurulunun dünkü toplantısında gruplar ara

sında anlaşma sağlanamadı. Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah 
Artırımı Hakkındaki Kanun Meclisimizce kabul edilmiş, 5.3.1992 tarihinde de Sayın Cum-
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hurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere Meclise iade edilmişti. Kanun Plan ve Bütçe 
Komisyonunun dünkü toplantısında görüşülmüş ve eski metni aynen kabul edilmiştir. Biz bu 
kanunun Meclisin bugünkü gündemine alınmasını ve bütçe görüşmelerinin sonunda görüşüle
rek yasalaşmasını istiyoruz. 

İsteğimizde haklı olduğumuz kanaatindeyiz; çünkü, bu yasa toplumda gerçekten bekle
nen bir yasadır ve psikolojik bir ortam doğmuştur. Birçok kişi devlete olan vergi borcunu öde
yip ödememekte tereddüt içindedir; bu yasa çıktığı takdirde ödeyeceğini ifade etmektedirler. 
Bu durumu ortadan kaldırmak, toplumdaki beklentiyi ortadan kaldırmak, diğer taraftan ver
gi tahsilatını temin edebilmek ve bize devredilen borçları telafi edebilmek bakımından bu tasa
rının bir an önce yasalaşmasında büyük yarar gördüğümüz için yüksek huzurlarınıza getirdik. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Tüccarlar tarafından bekleniyor, mükellefler 
tarafından bekleniyor. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Kaçakçılar bekliyor, batakçılar bekliyor, bakanlar 
bekliyor... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — önergemizde haklıyız, desteklenmesini diliyor, say
gılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, lehte mi aleyhte mi? ' 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerinde konuşma imk&nınız yok; ya lehte ya aleyhte konuşabilirsiniz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, muhterem arkadaşlarım; bu vergi kanu
nunun ehemmiyetini, özellikle vergi tahsilatını hızlandırması bakımından önemini, bütün ar
kadaşlar takdir ediyorlar, biz de bunun öneminden eminiz ve ehemmiyetini müdrikiz. Ancak, 
bütçe müzakerelerinin epeyce yol alması ve özellikle bugün de, Başbakanlık ve ona bağlı kuru
luşların bütçelerinin görüşülmesi münasebetiyle, ehemmiyetli de olsa, böyle bir kanunun ara
ya girmesini uygun görmüyoruz. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Bütçeden sonra görüşülecek... 2 saat fazla çalışırız... 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Tabiî ki, milletimizin, özellikle vergisini ödemeyen ve bir an 
evvel bunun gecikmelerinin ve faizlerinin kaldırılmasından bir ferahlık duyacak büyük bir es
naf ve tüccar kesimi beklenti içerisindedir; ama, daha evvelki tenkitlerde de haklılık payı var
dır. Buraya gelecek, üzerinde yeniden görüşmeler yapacağız; büyük mikyasta memleket men
faatlerini, özellikle vergi tahsilatına dair kısımların da -faizle birlikte- kaldırıldığı hususlar yi
ne nazarı itibara alınacak ve burada tetkik edilecek. 

Tabiî ki, memleket için önemli bir mesele. Memleket evladının büyük bir kesimi, özellikle, 
vergisini ödeyemeyen, ağır faiz yükü altında ezilmiş; 10 milyonluk bir vergi için 100 milyona 
yakın bir faiz birikmiş kimselerin yükünü hafifletmek güzel bir şey, Meclisin çok hayırlı bir 
hizmeti. Ancak, neresinden baksanız, şu anda, bütçenin arasına girecek kadar ehemmiyet arz 
edeceğine biz de inanmıyoruz ve diyoruz ki, mutlaka bütçeden sonra görüşülsün. 15 günlük 
bir çalışmanın bugün 3 üncü gününü idrak ediyoruz, 12 günlük bir sabır, hiçbir şey kay-
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bettirmez. (DYP sıralarından gürültüler) Bütçeden sonra, daha ariz amik, daha rahat müzake
re edilerek çıkarma imkânı olur. O sebeple biz de Refah Partisi Grubu adına, bunun bütçenin 
arasına girmesine razı değiliz ve uygun görmüyoruz. 

Bu dileklerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (RP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Oğuz'a teşekkür ederim, 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde, Sayın Alınak; buyurun. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başla
madan önce, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Çankaya tepesini aşabilseydik bugün zaten bu konu burada görül
müyor olacaktı. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Aşamıyoruz; her gün bir veto, köşkte bek
leyen kararnameler... (ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sabap sabah ve güzel bir laf!.. 
BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
Müdahale etmeyin Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hayır beyefendi; sabah sabah ne güzel bir laf!.. 
BAŞKAN — Zaten, sabah sabah böyle güzel oluyor efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Konuşma kursu açacağım Mecliste! 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Alınak. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, muhalefet partisi mensubu sözcü 

arkadaşlarımız, burada, bütçe görüşmelerinin engelleneceği ya da bütçe görüşmelerinin sekte
ye uğrayacağı şeklinde birtakım iddialarda bulundular. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Daha hâlâ polemik yapıyorsun. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Gruplarımız tarafından getirilen önerinin içeriğinden 

de anlaşılacağı gibi, bütçe görüşmelerinin sekteye uğratılması gibi bir durum söz konusu değil; 
çünkü, bugünkü bütçe programının bitiminden sonra başlamasına ve görüşmelerin saat 24.00'ten 
sonra da devamına ilişkin bir öneri var. Yani, burada, bütçe görüşmeleri yapılacak, bakanlık 
bütçeleri geçecek, bütçe görüşmeleri bittikten sonra söz konusu yasa görüşülecek. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Gece baskım!.. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Gece baskını değil efendim. Gece baskını aslında 

ANAP'ın eseri, bunları ANAP döneminde çok yaşadık. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) •— Ama siz, devam ettiriyorsunuz. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Gerçek durum bu. 
Şimdi, Parlamentoyu üretken hale getirmek durumunda olan insanlarız, kamuoyunun gözü 

bu Parlamentonun üstünde. Parlamento halkın kaderine hükmetmek durumunda olan bir ku
rum ve demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan bir kurum. Değerli arkadaşlarım, biz burada 
iş yapmak, projeler üretmek ve halkımıza hizmet için varız. Tutun ki, söz konusu yasa günde
me getirilmedi ve burada görüşülmedi; ne olacak; bütçe görüşmelerinden sonra söz konusu 
görüşmeler olacak. Oysa ki, tahsili gereken vergiler var değerli arkadaşlarım. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Holdingler... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bu vergilerin tahsil edilmesi halinde ülkeye büyük ya

rarlar gelecektir; bunun dikkate alınması gerekmektedir; ama, nedense, bunları, muhalefet 
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dikkate almak istememektedir. Muhalefet bu ve benzeri çalışmaları ciddiye almak istememek
tedir. Burada, milletvekilleri gerektiğinde gecelerini gündüzlerine katarak, sorunlarımıza, ül
kemizin sorunlarına el koymak ve çözmek durumundadırlar. Ben şunu anlayamıyorum, gerek 
iktidar için, gerekse muhalefet için söylüyorum, muhalefetin getirdiği bir öneri somut ve doğ
ru olsa bile, iktidarlar, genelde ya kulaklarını tıkarlar ya da karşı çıkarlar... 

HALtT DUMANKAYA (istanbul) — Siz karşı çıkmayın o zaman. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — ... ya da iktidarların getirdiği bir proje, bir yasa tasa

rısı, bir Meclis araştırması ya da bir çalışma biçimi doğru olsa bile, ülke gerçeklerine, halkın 
gerçeklerine ve gereksinmelerine denk düşse bile, muhalefet, illa da karşı çıkmak durumunda 
hissediyor kendisini. Sanki, muhalefetin görevi, her şart ve durumda her şeye karşı çıkmaktır. 

HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Almak, 10 tane kanun geçirdik. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, iki kere iki dört eder; aklın yo

lu birdir. Doğru olan bir şey varsa, doğru olan bir olgu varsa, iktidarı ve muhalefeti ittifak 
kurmak durumundadır; ama, bir yanlış söz konusu ise -bu yanlış iktidara ait olsun, muhalefe
te ait olsun- karşı çıkmak da hepimizin görevidir. 

Saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Alınak'a teşekkür ederiz. 
öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu öneri kabul edildiğine göre, değerli konuşmacılar konuşma sürelerine riayet edecekler, 

böylece, zamanımızı iyi değerlendirmiş ve bu mübarek ramazan günü sizleri çok yormadan, 
bütçe görüşmelerimizi tamamlamış olacağız. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

A) BAŞBAKANLIK 
1. — Başbakanlık 1992 Malt Yılı Bütçesi. 
2. — Başbakanlık 1990 Mali Yılı Kesinhssabı. 
BAŞKAN — Programa göre Başbakanlık Bütçesi ve kesinhesabının görüşülmesine baş

lıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını 

sırasıyla okuyorum: Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Gedik, Sayın Gaffar Yakın, 
SHP Grubu adına Sayın trfan Gürpınar, Refah Partisi Grubu adına Sayın Oğuzhan Asiltürk, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Gölhan. Şahısları adına; lehinde Sayın Kamer 
Genç, aleyhinde Sayın Ahmet Dökülmez. 

Gruplar adına konuşma süresi 45 dakikadır; grupları adına eğer iki kişi konuşacaksa bu 
süreyi paylaşacaklardır. 

Konuşma süresinin bitimine 2 dakika kala, sayın konuşmacıları uyaracağım; konuşma sü
resi dolunca mikrofunun sesini keseceğiz. Sanıyorum, arkadaşlar beni bu durumda bırakmazlar. 

(1) 25, 26; 48, 46 S. Sayılı Bazmayazılar 10.3.1992 tarihli 46 net Birleşim tutanağına eklidir. 
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tik söz, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Gedik'in. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GURUBU ADINA MEHMET GEDİK (Bursa) — Sayın Başkan, çok değerli mil

letvekilleri; Başbakanlık bütçesinin ülkemize, milletimize ve uygulayacak olması dolayısıyla, 
Sayın Başbakana hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle sözlerime başlamak istiyorum. 

Başbakanlık bütçesi demek, bütçenin tümü demektir. Başbakan, mevcut siyasî yapımızda 
icra organının başı ve tek hâkimidir. Kendisine bağlı 15 devlet bakanı ve onlara bağlı kuruluş
larla Başbakanlık, ülkenin ekonomik, sosyal, iç ve dış politikalarının yönlendirildiği bir mües
sesedir. Bu itibarla, diğer bakanların icraatından da Başbakan sorumludur. Bütün bunlardan 
dolayı, Başbakanlık bütçesi, Hükümetin ekonomik, sosyal, iç ve dış politikalarının tartışıldığı 
bir bütçe olacaktır. 

1992 yılı bütçesi şu bakımdan önemlidir; Hükümetin ilk yılı olması dolayısıyla, iktidarı 
süresince uygulayacağı ekonomik programların ileride ne ölçüde başarılı olacağının bir göster
gesi olacaktır. Bunun için, 1992 yılı bütçesini Koalisyon Protokolü ve ekonomi programı ile 
birlikte değerlendirmek gerekecektir. Maliye Bakanının iddiasının aksine, bütçe, tümüyle Koa
lisyon Hükümetinin eseri olacaktır. Bu bütçeyle, başarısız olacaklardır; günahı da kendilerinindir. 

tik başta Koalisyon Protokolü incelendiğinde görülecektir ki, açıklanan son programa ters 
bazı ilke ve prensipleri ihtiva etmektedir. Mesela, döviz kuru politikası, protokolda farklı, eko
nomi paketinde farklı ve biribirine zıt esaslar üzerine oturtulmuştur. Bundan başka, bir bütün 
olarak, gerek ilekeler gerekse meselelere yaklaşımlardaki bazı farklılıklar, ister istemez, prog
ramın, Hükümetin sadece bir kanadınca mı hazırlanıp sorumluluğunun üstlenildiği sorusunu 
akla getirmektedir. Şayet belirlenen hedefler gerçekleştirilmezse, bunun maliyeti ilgili bakana 
mı, yoksa Hükümete mi çıkarılacaktır? 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin 100 üncü gününde ortaya çıkan ekonomik tablo en
dişe vericidir. Koalisyon ortakları, son sekiz yılda gerçekleştirilen yeni ekonomik düzeni boz
makta, adım adım, ülkeyi 1980 öncesinin ekonomik yapısına geri götürmektedirler. Serbest 
piyasa ekonomisini savunurmuş gibi yapmaları, sadece bir özentiden ibarettir. Bu Hükümet, 
yapmanın ne kadar zor, yıkmanın ne kadar kolay olduğunu bir kez daha göstermektedir. 

Hükümet, ekonomi yönetiminde hedefsiz, rotasız ve kararsız bir görüntü vermektedir. Eko
nominin dümenindeki bakanlar birbirleriyle sürtüşme içinde ve bürokrasiden kopuk çalışmak
tadırlar. Bürokrasinin yılgınlığı, geminin dümenini zaten kilitlemiştir. Kaptan ise laf üretmek
ten, misafir ağırlamaktan, kendi imajı ile uğraşmaktan, rota çizmeye zaman ayıramamaktadır. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

Sayın üyeler, bütün bu sorulara nihai hedef olan enflasyonun düşürülmesi doğrultusunda 
olumlu cevap verebilmek güçtür. Her an için ortaya çıkması mümkün olan olumsuz gelişme 
ve ara hedeflerden sapmalar, enflasyonu düşürme hedefinin ne ölçüde çürük bir temele otur
tulduğunu göstermektedir. 

Programın uzun vadeli hedefi olarak, kendince benimsediği atılıma gelince, yukarıda da 
değinildiği gibi, Hükümetin bunu gerçekleştirememe gibi bir endişe içinde olacağını beklemek 
fazlasıyla iyimserlik olacaktır; çünkü, atılım, tek başına fazla bir anlam taşımamaktadır. Atı
lımın hangi sahada gerçekleştirileceği açık ve net bir şekilde ortaya konmadığından, biraz fan
tezi niteliği ağır basmaktadır. Zaten, kamuoyu da koalisyon hükümeti olması dolayısıyla, 
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uzun vadeli hedeflerden çok, ekonomik ve sosyal alanda istikrarın sağlanmasını beklemekte
dir. Hükümet bunu sağlarsa, kendisini, kamuoyu, başarılı bir iktidar olarak takdir edecektir. 

Bu Hükümet, bütçesi ve ekonomik programı ile çelişki içindedir. Ekonomi paketinde Hü
kümet, enflasyonu yüzde 42'ye düşüreceğini iddia ederken, bütçesinde deflatör olarak yüzde 
52'yi almaktadır. Devlet hesabını yüzde 52 gibi daha yüksek bir enflasyon tahminine göre ya
parken, "Enflasyonu yüzde 42'ye düşüreceğim" diyerek, vatandaşın gözünü boyamaya çalış
maktadır. . 

Bu şartlarda vatandaş hesabını neye göre yapacaktır? Mademki bütçe, yüzde 52'lik bir 
deflatörle Yüce Meclise getirilmiştir, o halde Başbakan da kalksın, bu yıl enflasyonu yüzde 
42'ye düşüremeyeceklerini açık yüreklilikle ilan etsin. Aksi takdirde, ya Maliye Bakanının ya 
da ekonomiden sorumlu bakanın halkı aldatmaya çalıştığını söyleyeceğiz. 

Hükümetin sunduğu 1992 Bütçesi çarpıklıklar ve dengesizliklerle dolu bir bütçedir. Büt
çede hayalî rakamlar ardı ardına dizilmiştir. Bütçe açığını düşük göstermek için, gelir kalemle
ri şişirilmiştir. Bu bütçe, topluma dengesizlik getirecektir. Geniş bir toplum kesimi hayat paha
lılığı altında ezilecektir. 

Getirilen bütçeyle, sosyal refahın yaygınlaştırılmasından, gelir dağılımı adaletinden söz et
mek mümkün mü? Bu bütçeyle, kamu kesimi, sunacağı hizmetlerin kalitesini nasıl yükselte
cektir? Bu bütçeyle memurun enflasyona ezdirileceği, şimdiden belli olmuştur. Ocak ayında 
verilen yüzde 25-30'luk zammın yarısı yüzde 10'Iuk ocak enflasyonu ile daha Hükümetin ilk 
ayında memurun elinden alınmıştır. 

Rakamlarını burada vermeye gerek görmediğim, tartıştığımız bu bütçeyle, program he
deflerine ulaşmak mümkün değildir. Bu bütçeyle, yüzde 5,5'Iik büyüme hızına ulaşılamayaca
ğı gibi, enflasyonu düşürmek de hayaldir; çünkü şu haliyle, yüzde 16'ya varan bir açık söz ko
nusudur. 32 trilyon olarak öngörülen bu açık, yıl sonuna kadar daha da büyüyecektir. 

Hükümetin ekonomik programının bir ucu da bu bütçe ve uzantısı olan maliye politikası
na dayanmaktadır. 1992 yılında maliye politikası, kamu kesimi borçlanma ihtiyacının yüzde 
14'ten yüzde 9'a düşürüleceği ilkesi üzerine kurulmuştur. Hükümet, bu oranı nasıl düşürecek
tir? Ortada ciddî bir tedbir söz konusu değildir, bu oran, ancak göz boyamayla, düşmüş gibi 
gösterilecektir. Kamu kurumlarının birbirine olan 45 trilyonluk borçları mahsup edilecektir. 
Böylece, hem kamu kesimi borçları, hem de borçlanma ihtiyacı azaltılmış gibi gösterilecektir; 
bu göz boyama değil de nedir? 

Değerli milletvekilleri, 20 Ekim seçimlerinde propaganda dönemi boyunca DYP ve SHP'nin 
yaptıkları propagandaları hatırlıyorum. Verdikleri izlenim, iktidara hazır olduklarıydı. Her ko
nuda mevcut ayrıntılı programlarıyla iktidara geldiklerinde, hemen işe koyulacaklarını ve ül
kemizin problemlerini tek tek çözmeye başlayacaklarını iddia ediyorlardı; ama işte ilk 100 gün 
doldu, ortada hükümet var, icraat yok. Kamuoyunda da bu doğrultuda bir kanaat var ki, ba
sın konuyu araştırma ihtiyacını duymuş. Hükümetin ilk 100 günlük icraatıyla ilgili konunun 
uzmanlarına yazılar yazdırılıp, ilaveler hazırlamışlar veya hazırlamaktalar. 

Hükümet işbaşına geldiğinden beri yalancı pehlivan gibi meydanlarda dolanıp duruyor. 
Bu da gösteriyor ki, Hükümetin her iki kanadı da rahatsızlık duyuyor, her iki kanadı da hazır
lıksız yakalanmıştır. SHP için bu durum normaldir; çünkü, iktidara geleceklerine kendilerinin 
bile ümidi yoktu; dolayısıyla, iktidar için hazırlık yapmamış olmaları kamuoyunca fazla ya-
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dırganmadı; ama DYP ve Sayın Lideri için aynı şeyi söylemek mümkün mü?! İktidardan ayrı 
kaldığı onbir yılboyunca Sayın Başbakanın sadece laf üretip, ülke meseleleriyle ilgili hiçbir 
yeni politika üretmemiş olduğunu görüyoruz. Kendisini büyük bir devlet adamı olarak dev ay
nasında gören Sayın Başbakan için bu durum gerçekten üzücüdür; ancak, şu konuda haklarını 
teslim etmek gerekir : Seçimlerden önce hazırladıkları, fakat işe yaradığını kendilerinin dahi 
bilmedikleri UDİDEM gibi fantezilerle her türlü meseleye meydan okumaktaydılar; ama nere
de çözümleriniz, nerede icraatınız? "İşte şudur" diyebilecekleri icraatları yok, lafları var. 

Genel Kurulun değerli üyeleri, Sayın Başbakan iktidarı devralırken, geçmiş Hükümeti ka
ralamak için iyi bir fırsat yakalamışçasına "borçtan batmışız da haberimiz yokmuş, devleti 
ne hale getirmişler" diye şikâyet üstüne şikâyet sıralıyordu; ama Sayın Başbakan, ABD seya
hatine çıkarken "para istemeye gitmiyorum, bu yıl için yardıma, krediye ihtiyacımız yok" diye 
böbürleniyordu... 

Bir de, şu 1992 hedeflerine bakalım : İhracat yüzde 12'Iik artışla 16 milyar, ithalat 23 mil
yar, carî işlem fazlası 1 milyar, döviz rezervindeki artış 1 milyar... Bunlar bütçede öngörülen 
hedefler. Devraldıkları ekonomi bir enkaz olsaydı -sorarım sizlere- bu hedefleri bütçelerine ko
yabilirler miydi? Sayın Başbakan, 1980 yılında iktidarı hangi şartlarda bıraktı, bir onu düşün
sün, bir de bu hedefleri düşünsün. Biz kendine 1 milyar dolar cari işlem fazlası verebilecek 
bir ekonomi bırakmışız. İşte enkaz edebiyatı, işte ekonominin gerçekleri... 

1992 bütçesi ve Hükümetin bugüne kadarki uygulamaları bize şunu açıkça göstermekte
dir : İktisat politikalarında modern Türkiye'nin şartalarına hiç de uymayacak şekilde geriye 
dönüş başlamıştır. Hükümetin politikalarının özünde müdahalecilik vardır, tüketicinin refa
hından çalıp üreticilere rant sağlama vardır, devlet yardımı ve devlet eliyle belli çevrelerin zen
ginleştirilmesi vardır. Anavatan Hükümetleri, politikalarını, ekonomiyi kendi kanunları içere-
sinde işlemesi esasına dayandırmışlardı; ama bu Hükümet, modern iktisat ilminin artık tartış
masız kabul ettiği serbest piyasa ekonomisi anlayışını yavaş yavaş terk etmekte ve ekonomiyi 
yeniden müdahale sistemine getirmektedirler; çünkü, Sayın Başbakanın bildiği ekonomi, mü
dahaleci ekonomidir, kontrol ekonomisidir; bütün hayatı müdahaleci ekonomiyi uygulayarak 
geçmiştir. Müdahaleci ekonomi ise, tıpkı Sayın Başbakan gibi, çok gerilerde kalmıştır. Modern 
Türkiye'nin şartlarıyla ne bu ekonomi politikaları, ne de uygulayıcıları uyuşamayacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, Koalisyon Hükümetinin ekonomik programı, tamamen Sayın Baş
bakanın iktisadî zihniyetinin izlerini taşımaktadır. Sayın Başbakan, geçmiş devri iktidarların
da ne yaptıysa, ekonomiyi nasıl yönettiyse, şimdi de aynı şeyleri tekrarlama gayreti içine gir
miştir. 1980 öncesi dönemlerde herkesi ayrı ayrı memnun etmeye çalışırdı; işçiyi, memuru, çift
çiyi ve işadamını; hâsılı, her kesimi ayrı ayrı memnun edecek politikalar uygulamaya çalışırdı. 
Sonuçta herkes memnun edildi izlenimi verildiği için, Başbakanın iktisat politikasının genel 
ve uzun dönemli başarısı ve millî ekonominin uzun vadeli hedeflere ulaşıp ulaşamayacağı tar
tışılmazdı. 

Bu politikaların ekonomimizi getirdiği nokta açıktır : Dış dünyadan soyutlanmış, içeride 
ve dışarıda yabancı ekonomilerle rekabet edemez, koruma duvarlarının arkasına sığınmış, tek
nolojisi geri ve verimliliği düşük bir ekonomik yapı... İşte şimdi de aynı politikalar uygulama
ya konuldu : önce erken emeklilik, arkasından çiftçi borçlarının silinmesi vergi affı ve son 
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olarak da sanayi koruma duvarlarının yükseltilmesi... Sayın Başbakan yine ulufe dağıtmaya 
başladı ki, kimse başarı veya başarısızlığı sorgulamasın; ama unutulmasın, ekonomi bunların 
arkasında yine çıkmaz yollara girecektir. 

Buradan sizlere hatırlatmayı bir görev sayıyorum : Türkiye, SHP ve DYP'nin elbirliğiyle, 
çok tehlikeli bir şekilde, 1980 öncesinin çarpık ekonomik yapılaşmasına sürüklenmektedir. 

Söz buraya gelmişken... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — 1980'e takıldın kaldın, çık, 1990'a gel bir bakalım... 

MEHMET GEDİK (Devamla) — Dinleyin lütfen... 
Söz buraya gelmişken, bir noktaya değinmek ve Sayın Başbakanın bir sözüne atıfta bu

lunmak istiyorum. "Ben yirmibeş yıldır bu işin içindeyim, dünyada benden eskisi kalmadı" 
demek marifet olmasa gerekir. Politikada ve devlet idaresinde eski olmak, övünme kaynağı 
değildir, olsa olsa eskiliktir. Türkiye, artık, Sayın Başbakanın bıraktığı Türkiye değildir; şart
ları ve konumu çok değişmiştir. Onbir yıl ara verdikten sonra değişen şartları kavramak ve on
lara intibak etmek mümkün olamaz. Artık, bırakalım da, genç ve dinamik Türkiye'yi genç 
ve dinamik kadrolar, liderler yönetsin; çünkü, Türkiye'nin meselelerini, eskimiş kafalar değil, 
ancak onlar kavrayabilirler. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, SHP ve DYP Koalisyonu Hükümeti çelişkiler üzerine kuruludur. Hü
kümetin her iki kanadı .da muhalefetteyken ANAP Hükümetlerinin şiddetle karşı çıktıkları ve 
hatta iptali için Danıştaya başvurdukları icraatlarını şimdi aynıyla kendileri benimsemiş du
rumdalar. Bunların başında özelleştirme meselesi gelmektedir. Hatırlarsanız, çimento özelleş
tirmesi aleyhine yabancılara blok satış yapıldı diye Danıştaya başvurmuşlardı. Dün karşı çık
tıkları bu konuda şimdi bizi taklit ediyorlar, tpragaz'ın yüzde 51 hissesini Fransızlara satarak 
çelişkilerini ve haksızlıklarını kendileri tescil etmiş oldular. Zaten çelişki içinde olmak, Sayın 
Başbakanın genel karakteridir. Türk siyasî hayatına, "Dün dündür, bugün bugündür" sözünü 
yerleştiren kendisidir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Onun manasını bir anlayabilseniz... 
MEHMET GEDİK (Devamla) — Hükümetin kurulduktan sonra da, alışılageldiği tutu

munu ve siyaset tarzını teyit etmek üzere, bir meslek kuruluşunda yaptığı konuşma, bu meşhur 
tekerlemesini dinleyenlerin gülüşmelerine rağmen, tekrar etmiştir. Yani, geçen bunca zamana 
rağmen, Başbakanda herhangi bir değişme görülmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, kabinesinden, sorumlu bir Devlet Bakanının yaptığı yolsuzluk karşı
sındaki tutumu gerçekten düşündürücüdür. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Özdağlar'dan ne haber? 
MEHMET GEDİK (Devamla) — DYP Grubundan bazı milletvekillerini, yolsuzluğun üze

rine gitmedeki gösterdikleri takdire şayan hassasiyetlerinden dolayı buradan kutlamak istiyo
rum. Bu konuda basınımızın tutumunu övgüye değer bulduğumu da belirtmeliyim. 

Başbakan bu hassasiyet karşısında ne yapmıştır? Konunun örtbas edilmesi için elinden 
gelen gayreti göstermiş, kendi grubu üzerinde baskı kurmaya çalışmıştır. Yolsuzlukları ortaya 
çıkartacağız diye işbaşına gelen bir Hükümetin, Başbakanın yolsuzluğu örtbas etmesi mi yok
sa böyle bir Hükümetin ilk firesini yolsuzluk sonucu vermesi mi daha düşündürücüdür? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Özdağlar'dan bahset bize! 
MEHMET GEDİK (Devamla) — Başbakanlık bütçesi görüşülürken Başbakanlıkta oyna

nan TV show'a değinmeden geçmek yanlış olurdu. Sayın Başbakan göreve geldiğinden bu yana, 
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gerek uygulamaya koyduğu politikalar gerek millî meselelere bakış açısı ve gerekse tutum ve 
davranışlarıyla da herkesi şaşırtmaktadır. Baba, sergilediği davranışlarla, oyuncağına yeniden 
kavuşmuş çocuk görüntüsü vermektedir. Başbakanlığın önü şehirlerarası otobüs terminali, Baş
bakanlık binası ve Türkiye Cumhuriyetinin yönetildiği Bakanlar Kurulu toplantı salonu ise, 
Hisseli Harikalar Kumpanyasının gösteri merkezi haline getirildi. Çalgılar çalınıyor, oyunlar 
oynanıyor!.. 

AHMET SAYIN (Burdur)— Bunlar, ezikliğin ifadesi!.. 
MEHMET GEDtK (Devamla) — Bir köşe yazarımızın, Sayın Başbakanın düzenlediği ba

sın toplantısıyla ilgili değerlendirmelerini sizlere aktarmak istiyorum : "Hoş, önceki gün Baş
bakan Demirel de düzenlediği basın toplantısında "Hükümetimiz sınıfı geçmiştir" demedi mi? 
Gerçi, Süleyman bey, yerli yabana 100'e yakın gazeteci ve televizyon ekipleri karşısında, "Hü
kümetimiz sınıfı geçmiştir" dedikten sonra, izninizle deyip, bir İsparta zeybeği döktürmüş de
ğil; ama, kendi çalıp, kendi oynuyor. "Hükümetimiz sınıfı geçmiştir" deniyor; oysa, kimsenin 
sınıf geçtiği falan yok. Demirel Hükümetinin ilk 100 günde toplumun önüne getirdiği 6 önemli 
projeden 5'i fiyaskodur. Sermaye, vergi affı, çiftçilerin banka borçlarının affı, erken emeklilik, 
Tansu Çiller'in, içinden bir şey çıkmayan istikrar paketi; ama, bakanlar oynuyor. Süleyman 
Bey "Hükümetimiz sınıfı geçmiştir" diyor. Bilmiyorum, size sınıfı geçtiler gibi geliyor mu?.. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Bizi izlemeye devam edin!.. 

MEHMET GEDtK (Devamla) — Sayın üyeler, bu Hükümetin koalisyon ortakları bol ke
seden attılar. Yıllar içinde, devlet yönetme kabiliyeti iyice yok olmuş bu kadrolar, şimdi vaatle
rini yerine getiremeyeceklerini anladılar; ama, karamsarlığa mahal yok(!) Sayın DemirePin ifa
desiyle, "demokrasilerde çare tükenmez" millet ise, çarenin ne olduğunu iyice anlayacaktır. 

Bütçenin hayırlı olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gedik. 
Sayın Gaffar Yakın; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Başbakanlık bütçesi üzerinde Grubumun görüşlerini sunmak üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. Hepinizi hürmetle selamlarım. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başbakanların merkezi etrafında teşkilatlanmış ve Başba
kanlık tarafından yönlendirildiği için, Başbakanlık, Türk siyasî yaşamının en kilit noktasıdır. 
Bunun için Başbakanlığın ve Başbakanın görev ve fonksiyonları çok önemlidir. Türkiye'yi yön
lendiren, Türkiye'nin geleceğini çizen, Türk Milletinin gelecekteki oluşumlarını çizen, Başba
kandır. Ben, makro düzeyde Türkiye Cumhuriyetinin genel gidişatı ve hedefleri açısından büt
çe üzerinde görüşlerimi bildirmek istiyorum. 

Türkiye'nin dünyadaki yeri neresidir? Türkiye, kendi gelişme sürecinde nerededir? 20 nci 
Asrın sonlarına yaklaşmış olduğumuz şu yıllarda, 20 nci Asra makro düzeyde baktığımızda, 
20 nci Asra girerken, Türk Devleti ve Türk Milleti Avrupa'nın hasta adamı, yok olmak üzere 
olan bir devlet ve bir millettir. Herkesin üzerinde hesaplar yaptığı, paylaştığı bir devlet ve mil
lettir; fakat, Avrupalıların Sevr Antlaşmasıyla çizmiş olduğu haritalar Türk Milleti tarafından 
kabul edilmemiş, Atatürk'ün önderliğindeki Türk Milleti, bütün bunları yıkmış ve daha son
ra, Menderes-Dcmirel çizgisinde devam eden kalkınma projeleriyle ve Sayın özal'ın dışa 
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açılma ve liberal ekonomisiyle, bugün, Türkiye 20 nci yüzyılın sonlarına doğru -Avrupa'hların 
deyimiyle "hasta adam"- dirilmiş; hasta adam, ikinci rövanşını oynamaktadır. 

Şu anda Türkiye Cumhuriyetinin gelmiş olduğu nokta, bizden daha çok yabancılar tara
fından çok daha doğru değerlendirilmektedir. Her gün, dış basında, Türkiye hakkında, Türk 
Milleti hakkında geniş yayınlar çıkmaktadır. Bir Türk Atasözümüz vardır, o da şudur : "Yıla
nın başını küçükken ezeceksiniz" Yani, onlar devletimizi ve milletimizi sevdikleri için söylemi
yorlar; şöyle diyorlar, "aman ha, tekrar Osmanlı diriliyor, başımızın çaresine bakalım" 

Şimdi, sizlere Hürriyet Gazetesinin 10 Mart 1992 tarihli nüshasından bir yazı okuyaca
ğım. Bu yazı "Le Figaro" isimli Fransız Gazetesinden alınmıştır; diyor ki, "Türkiye artık Av
rupa'nın hasta adamı değil. 2000'li yıllarda bu ülke, Osmanlı İmparatorluğu gibi söz ve yer 
sahibi olacaktır" diye yazan Jacgues Baumel, "Osmanlı İmparatorluğuna doğru" başlıklı bir 
yazısında da şöyle diyor; "Türkiye : Yüzde 90'ı Türkçe konuşan ve Osmanlıların kuzenleri olan 
yeni cumhuriyetlerde kozları var. Türkiye, artık, Avrupa'nın hasta adamı değil. Avrupa'nın Al-
manyası, Fransası, İngilteresi, artık, Türk Devletini ve Türkiye Cumhuriyetini böyle görüyor." 
Şu anda gelmiş olduğumuz nokta, -Sayın Demirel'in de bütçe görüşmelerinde ifade ettiği gibi-
Türkiye, bölgesinin İaponyası ve Almanyası olma durumundadır. Bizim, Türk Devleti ve Mil
leti olarak karşılaştığımız sorun şudur : Türkiye, bölgesinin ve kendi milletinin büyük, lider 
ülkesi olacak mıdır, olmayacak mıdır? Bunun kaderi, bugün Parlamentoda bulunanların, Ba
kanlar Kurulunun ve hassaten Başbakanın vereceği, çizeceği rotalara, politikalara bağlıdır. Türk 
Milleti 1071'den şu ana kadar, yakalamış olduğu en büyük tarihî fırsatla karşı karşıyadır; bu
nun bilincinde olmamız lazım. Peki, oturduğunuz yerde büyük devlet, lider ülke olma imkânı 
var mı; neleri yapmanız lazım, neleri gerçekleştirmeniz lazım ki, o hedefi yakalayabilesiniz? 
İçinde bulunduğumuz süreci, kendi tarihimizden bir kesite benzetmek istiyorum : 1980 sonrası 
Türkiyesinin içinde bulunduğu nokta, Osmanlı İmparatorluğunun Fatih'le yaşadığı geçiş nok
tasına benzemektedir. Fatih zamanında atılan temeller, ancak Kanunî zamanında zirveye ulaş
mış, Kanunî zamanında Türk Milleti, sanatta, kültürde, siyasette kendi tarihinin en üst nokta
sına varmıştır. Eğer bugün, 1980 sonrasında temeli atılan politikalara devam edilir, daha ciddî 
adımlar atılırsa, Türk Devletinin önü açıktır. 

Peki, neler yapılması lazım? Toplumda adalet ve eşitliğin kesinlikle sağlanması lazım. Fa
tih'in İstanbul'u fethinden önce, Rumla aynı mahkemeye oturulup Fatih'in elinin kesilme ka
rarının, fetvasının verilmesi hatırlardadır. Toplumda barış ve uzlaşma ve toplumun kaliteli ve 
iyi insanlardan müteşekkil olması lazım. Fatih, İstanbul'u fethetmeden önce, Edirne'de bak
kallara gidip de mal almak istediğinde, bir bakkalın, ona bir malı sattıktan sonra, ikinci mal 
için "komşuma git" dediği hatıralardadır. İnsan haklarına değer verilmesi lazım; bunları yap
madıkça, büyük devlet olmanız lafta kalır, hayal olur. İnsan haklarıyla ilgili olarak, bir Bizans 
sözünü hatırlatmak istiyorum : Bizanslılar, "Katolik kardinallerin külahını görmektense, Os
manlının sarığını görmeyi tercih ederiz" diyorlar; fakat sadece iman, sadece ahlakla iş bitmi
yor; Fatih'in Fatih olmasını sağlayan, kendi çağının ilim ve teknolojisinde en üst noktada bu
lunmuş olmasıdır. Fatih'in açmış olduğu medreseler, çağının en ileri üniversite yuvalarıdır; di
ğer taraftan, teknoloji sayesinde İstanbul'u fethetmiştir; Macaristan'dan getirttiği top ustası, 
o zamanın en ileri teknolojisine sahip topları yapmıştır. 

Mesuliyetlerin merkezde toplanması değil, periferde desantralize vaziyette dağıtılması ge
rekir ki, bu yapılmıştır. Toplumun bir kalkınma ideali etrafında toplanması gerekir; bu da Fa
tih döneminde, kendi milletimizde, gerçekleştirilmiştir; tüm büyük devletlerde de bu durum 
vardır. 
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Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki: Çağının en ileri bilgi ve teknoloji seviyesinde olmadan, 
sosyo kültürel yapıları tam istenen düzeye getirmeden, büyük devlet olma, çağı yakalama im
kânı yoktur. 

Bu arada, bugünkü dünyada var olan geçerli değerler nedir, dünyanın trendi nedir; bunu 
ortaya koymak istiyorum. 20 nci asrın sonlarına doğru, dünyada hızlı bir değişim yaşanıyor. 
Birincisi, siyasî değişim; dünya, bipolar sistemden, tek, monoplar sisteme doğru gitmektedir; 
ekonomi ve siyasette, şu anda, Amerika Birleşik Devletleri ağırlıklı bir dünyaya gidiş var. İkin
cisi, ekonomideki, sosyal ve kültürel politikalardaki, yaşamlardaki değişim. Bütün dünyada 
artık, serbest pazar ekonomisi hâkim vaziyete gelmiştir. İletişimde çok büyük değişmeler ol
muştur; telekomünikasyondaki gelişmeler, bilgisayardaki gelişmeler, 20 nci yüzyılın son çeyre
ğinin ve 21 inci yüzyılın bilgi ve enformasyon çağı olarak değerlendirilmesine yol açmıştır. Ya
ni, buradan şu sonuç çıkar ki, biz bilgi ve enformasyon çağını yakalayamadıkça, ne yaparsak 
yapalım, arzuladığımız güçlü devlet durumuna gelme imkânımız yoktur. 

Tüm dünyada, devletin rolünün azaltıldığını izliyoruz. Tüm dünya, klasik devletin üstlen
diği, adalet/savunma, güvenlik ve dış politikayı üstlenmekte; fakat merkezî idareler yerine ye
rel yönetimlere ve desantralize yönetimlere ağırlık vermektedir. Üretimde otomasyon, kol kuv
vetinin yerini almıştır. Sanayi devrimini kaçırdığı için gerileyen Osmanlı gibi, eğer bizde oto
masyonu ve bilgi enformasyon çağını kaçıracak olursak, çağı yakalama imkânımız olmayacaktır. 

Dünya trendine baktığımızda, fertlerinin her birinin özelliklerinin de değerinin arttığını 
görüyor ve ferde doğru giden bir değişim izliyoruz. Dolayısıyla, sağlıklı insan, iyi eğitilmiş ve 
kültürlü insan ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu da, insana yapılacak yatırımların ne kadar fazla yapı
lırsa yapılsın az olduğunu ortaya koymakta ve böylece de insan beyninin önemi anlaşılmaktadır. 

Çağımız, yaratıcı, uzlaşmacı, barışı seven insan tipini istemektedir. Dünyada, insan hak 
ve hürriyetleri bayraklaştırıİmaktadır. 

Türkiye'nin de bütün bu gelişmeleri yakalaması ve yapması lazım. Dünyadaki bu gelişme
lerden sonra, Türkiye'nin önündeki görevler nelerdir, onlara bakalım : 

Türkiye'de, "konsensüs" dediğimiz toplumsal uzlaşmanın sağlanması lazım. İnsanların 
eşitliğine inançta, demokrasinin en üstün rejim olduğuna inançta, karşıt görüşlere hoşgörü
nün gerekliliğine inançta, çoğunluğun kararlarının gerekliliğine inançta tüm toplumun birleş
mesi lazım. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve Paris şartında ifade edildiği gibi, anılan -Paris 
Şartı. "İnsan hakları ve temel hürriyetler, tüm insanların doğumlarıyla birlikte iktisap ettikle
ri vazgeçilmez haklardır. Bunların korunması ve geliştirilmesi devletin başta gelen görevidir. 
Ayırım gözetmeksizin herkes düşünce, vicdan, din ya da inanç hürriyetine, ifade hürriyetine, 
örgütlenme ve toplantı düzenleme hürriyetine, seyahat etme hürriyetine sahiptir" demektedir-
bu hürriyetlerin tüm toplum fertlerine tanınması gerekir. Toplumda hoşgörüyü esas almalıyız. 

Toplumun tüm kesimlerinde, demokratikleşmenin ve demokrasinin tüm usullerinin yer
leşmesi şarttır. Biz bu ilk üç şartı gerçekleştirdiğimizde, şu anda devletimizin karşısına en bü
yük sorun olarak çıkan terör etkisiz hale getirilebilecektir, çünkü, terörün panzehiri bunlardır. 

Toplumumuz bir yozlaşma içerisine girmiştir. Toplumsal yozlaşmanın ortadan kaldırıla
bilmesi ve toplumda bir inanç ve ideal birliği meydana getirilebilmesi şarttır. Bugün sizlere, 
bir gazetenin köşe .yazarının yozlaşan toplumumuzla ilgili düşüncelerini kısaca okumak isti-
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yorum : "Toplum yozlaşıyor, çöküyor; ahlak, gelenekler, örf ve adetler, millî ve manevî değer
ler; insan, vatan ve millet sevgisi gibi kavramlar giderek çöp tenekesine atılıyor. El etek öpme-
yene, yağ çekmeyene, rüşvet yemeyene, yolsuzluk yapmayana malı götürmeyene keriz gözüyle 
bakılıyor. Defile yapılıyor, çıplak mankenlerle... Otomobil sergisi açılıyor, çıplak kadınlarla... 
Deterjan tanıtımı yapılıyor, çıplak genç kızlarla... Soyunmayana hayat yok." ve yazı devam 
edip, gidiyor. 

Toplumsal yozlaşma yok edilmeden, toplumumuz belirli idealler etrafında toplanmadan 
büyük devlet olmaya gitme imkânımız da yok. Devletimizde yeniden bir yapılanması, devleti
mizin dünyadaki hâkim trendlere uygun tarzda desantralize edilmesi, devlet kurum ve organi
zasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi ve katılımcı demokrasinin gerçekleştirilmesi şarttır. 
Ayrıca verimliliği esas alan yeni personel politikalarının uygulanması gerekir. 

Bilimsel ve teknolojik gelişmede eğitim düzeyi yükseltilmiş iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı
mız vardır. Bunu yaparken, televizyon ve diğer kitle iletişim organları vasıtasıyla kitlenin toplu 
eğitimini de yapmak, zorundayız; bilgi ve bilgisayar çağını yakalamak zorundayız. Bu sebeple, 
araştırma çalışmalarına önem vermemiz lazımdır. 

Türkiye, dış politika ve ekonomi sahalarında da alternatif politikalar geliştirmek zorun
dadır. Karadeniz, Orta Asya, Uzakdoğu, Afrika, Ortadoğu ve tslam ülkelerine yönelik yeni 
siyasî ve ekonomik politikaların geliştirilmesi şarttır. Türkiye, tıpkı Atatürk zamanında oldu
ğu gibi, aktif dış politika ve çıkan fırsatları değerlendirebilmek için hızlı karar verebilen, mesu
liyet alabilen yöneticilere ihtiyaç vardır. Yoksa, gününü gün eden, bana dokunmayan yılan bin 
yıl yaşasın diyen zihniyetle Türkiye'nin büyük devlet olabilme imkânı yoktur. Türkiye Cumhu
riyeti, gücü ve imkânlarıyla doğru orantılı olarak, dünya siyasetinde yerini almalıdır. 

Peki, Türkiye'nin bu yapılması gerekenleri doğrultusunda Anavatan iktidarlarının yap
tıkları nelerdir, kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. 

Askerî idareden sivil idareye geçişi sağlamak ve demokrasiyi oturtmak, Anavatan İktida
rına nasip olmuştur. Seçimle değişen bir iktidar, Anavatan döneminde olmuştur. Anavatan, 
gemiyi karaya oturtmamıştır. 

İnsan hakları açısından Paris Antlaşması, Helsinki Antlaşması, kişilerin Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine başvuru hakkının verilmesi hep Anavatan döneminde olmuştur. 

Fikir ve inanç hürriyeti doğrultusunda 141, 142 ve 163'ün kaldırılması, başörtüsü yasağı
nın kaldırılması, şekle değil kafanın içine bakılma düşüncesinin hâkimiyeti, Anavatan zama
nında olmuştur. 

Toplum, toplumsal uzlaşmaya bu dönemde çağırılmıştır. Bilgi çağını yakalayabilmek için 
telekomünikasyona, telekomünikasyon alanındaki yatırımlara ağırlık verilmesi, bilgisayar kul
lanımının yaygınlaştırılması, TRT yayınlarının artırılması hep bu dönemde olmuştur. 

Yönetimin desantralizasyonu açısından belediyelere yetki dağıtımı yapılmıştır. Sözleşmeli 
personel çalıştırılmasına başlanmıştır. Dış politikada aktif bir siyaset izlenmiştir. 

Peki, şimdiki iktidar ne yaptı, ne yapabilir? Ben bu konuda bazı atasözlerimizi hatırlat
mak istiyorum. Büyüklerimiz der ki : "Adam olacak çocuk, ağlamasından belli olur." Ben 
de diyorum ki, 500 günde iş yapacak iktidar, lOO'üncü gününden belli olur. Eğer 100 günde 
başarılı olamadıysa, 500 üncü gününde de başarılı olma imkânı yoktur. 

RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Sekiz senede başarılı olamayanlar var. 
i 
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GAFFAR YAKIN (Devamla) — Oynayamayan gelin de "yerim dar, eteğim dar" dermiş. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Onun için, oynayamayanlar da bol bol bahane ve mazeret üret
mekle meşguller. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sizin başbakanlarınız otobüs üzerinde oynuyordu. Böyle 
devlet anlayışımız yok bizim. 

GAFFAR YAKIN (Devamla) — Sayın Demirci'in bütçe konuşmaları hep mazeret üret
mekle geçmiştir. İktidar, çare yeridir... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Devlet işi oynama işi değildir, ciddiyet ister. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Peki, bu iktidar hiç mi başarılı olmadı? Başarılı oldu el

bet. Nelerde, başarılı oldu? Heyetleri davullu zurnalı karşılamakta ve tuluat sanatımızın Baş
bakanlıkta yapılmasında son derece başarılı oldular. Tıpkı Lorel-Pardi gibi çok iyi bir çift oluş
tu. Allah muhabbetlerini bozmasın; 16 Martta da daim eylesin. Çok güzel Dün dediklerinin 
tersini yapmada, "bugün duvarın bu tarafındayız" demede ve Davos ile ilgili, ABD ile ilgili, 
özelleştirmeyle ilgili dün söylediklerini bugün başka türlü yapmada başarılı oldular; ekonomi
de eski devletçi, korumacı politikalarını getirmede başarılı oldular; laf üretmede, af yapmada 
başarılı oldular; ama milletimiz laf değil, iş istiyor. 

Diğer taraftan, bir araba alıyorsunuz, 5 000 kilometrede, 10 000 kilometrede bakımını ya
pıyorsunuz; milletimizin sekiz yıl iktidar olmayı nasip ettiği Anavatan Partisinin, devamlı ko
şan sekiz yıllık bir iktidarın bir bakıma ihtiyacı vardı. Bu 500 günlük -inşallah doldurursunuz-
dönemde, Anavatan, bu bakımını gerçekleştirip, sizler çok fazla bir tahribat yapmadan, tekrar 
iktidarı devralacaktır. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) —.Silahların gölgesinde almıştınız. Bir daha o olmaya
cak, merak etme. Bir kişi gelemeyeceksiniz. 

GAFFAR YAKIN (Devamla) — Bu arada, TRT ile ilgili Olarak da şunları eklemek istiyo
rum : TRT'nin, tarafsızlık ilkesinden şaşmaması gerekir. TRT'nin, millî kültürümüzü yaygın
laştıracak yayınlar yapması lazımdır. 

Bugün, Almanya'dan Büyük Okyanusa kadar uzanan Türk camiasına yönelik yayınlar 
başlayacakmış. Bundan dolayı TRT'yi tebrik ederim. 

Meclisten naklen yayın yapılacaktı. Bunun, Meclis müzakerelerinin kalitesini yükseltme
de hizmet üretmesinin faydalı olacağına inanıyorum ve bunu Meclis Başkanlığından talep 
ediyorum. 

Diğer taraftan, TRT'de yayınlanan dinî programların daha çok bu konunun uzmanı olan 
kişiler tarafından ve daha fazla yapılmasında yarar var. 

Diğer taraftan, Diyanet işleri Başkanlığı bir türlü seçilememektedir. Artık bu laik siste
min de oturması gerekir. Diyanet İşleri Başkanının da, tıpkı ülkemizdeki Ermeni patriklerin
de, Rum patriklerinde olduğu gibi, dinî kimseler tarafından, şura tarafından seçilmesinin artık 
gündeme gelmesi lazım. 

Bir de şunu sormak istiyorum. Acaba, bugün karşılaştığımız durum karşısında, televizyo
numuzdan seyrediyoruz, Azerbaycan'daki, Türkmenistan'daki kardeşlerimizin konuşmasını an
lıyoruz. Bu, birbirimizi anlayamamak için Türk Dil Kurumunun senelerce yapmış olduğu öz
leştirme, öz Türkçeleştirme adı altında yaptığı uydurukçalardan dolayı acaba vicdanları sızlı
yor mu diye de soruyorum. 
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Bu arada, aile kurumunu, kurulduğu tarihten bu zamana kadar yapmış olduğu başarılı 
çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz, inşallah, Türk Milletinin, Türk ailesinin korunmasın
da yapmış oldukları faaliyetlere devam ederler. 

Bu dönem zarfında milletimizin iktidara getirmiş olduğu SHP ve DYP Koalisyonunun 
bir tek görevi var, onu onlardan rica ediyorum. Anavatan Partisine atmış olduğunuz çamurla
rı, eğer ömrünüz yeterse 500 günden önce temizlersiniz ve Anavatan Partisi de bu sekiz yıllık 
iktidar sonrasında bakımını, onarımını gerçekleştirir; yeni politikalarıyla, Türkiye'yi, başlan
gıçta anlattığım gibi, dünyadaki gelişme trendlerine uygun vaziyette büyük devlet olmaya doğ
ru götürür. Çünkü, bu yolu açan, Anavatan Partisi olmuştur. Bunu tuluat, Lorol-Hardi'lerle 
gerçekleştirmek mümkün değildir. Allah, Türk Milletinin önüne bir kapı açmıştır, iyi değer
lendirmek zorundayız ve bu yolda ilerlemek zorundayız. 

Bütçenin, Başbakanlığa ve milletimize hayırlı olmasını diler, hepinizi hürmetle'selamla-
rım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yakın'a teşekkür ederiz. 
SHP Grubu adına, Sayın İrfan Gürpınar. 
Buyurun Sayın Gürpınar. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 10 Mart 1992 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinin müzakeresine sunulan 1992 Yılı 
Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, bugün Baş
bakanlık ve bağlı kuruluşların bütçesi hakkında Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi ve değerli milletvekillerini saygıyla se
lamlıyorum. 

Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi sırasında, Başbakanlığa bağlı ve ilgili 41 kuruluşun 
bazılarının da bütçelerine zamanın elverdiği nispette değinmeye çalışacağım. Takdir edersiniz 
ki, Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi, bir yerde bütçedeki rakamların bütçe tekniği açısın
dan tahlili yanında, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasî yapısının da, Özellik
le 20 Ekim 1991 Genel Seçimleri sonrası yeni bir iktidara kavuşan Türkiye'nin, yeni yapılan
masının da değerlendirilmesi ve bu yeni yapıdaki iktidara yön verecek çözüm önerilerinin araş
tırılması ve önerilmesi, tartışılması ortamını da yaratacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 3056 sayılı Kanunla düzenlenen Başbakanlık teşkilatının kuruluş 
amacı; bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini 
takip etmek, devlet teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesini temin etmek, Anayasa ve kanun
larla Başbakana verilen görevleri yerine getirmektir. 

Başbakanlık Teşkilatı Kuruluş Yasasında, bakanlıklar arasında koordinasyon ve genel si
yasetin yürütülmesini gözetmek göreviyle yükümlü bulunan Başbakan, özel kanunlar ile ken
disine bağlanan ilgili 41 kuruluş da nazara alındığında, görülmektedir ki, Başbakan, bakanlık-
lararası koordinatördür, icranın gözeticisidir; ama en önemlisi icranın ta kendisidir. Türkiye'de 
her şey Başbakandır. Hazine, Devlet Planlama Teşkilatı, Dış Ticaret, bankalar, Devlet Perso
nel Dairesi, TRT, Atom Enerjisi Kurumu, Millî İstihbarat Teşkilatı, Vakıflar, daha birçok ku
ruluş Başbakana bağlıdır. Bunun içindir ki, Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi sırasında, tüm 
devlet yapısı, hükümet yapısı gözden geçirilmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, 1992 bütçe tasarısı, ülkenin, sosyal, siyasal ve ekonomik sorunları
nın giderek arttığı, bu etkilerin artık doruk noktasına ulaştığı, bütçenin kaynaklarının tüken
diği bir zamanda 290'a yakın milletvekili desteğine, normal seçim zamanına bir seneden fazla 
süre bulunmasına ve Türkiye'yi sekiz seneden beri idare etmenin verdiği istikrara rağmen, bir 
sene daha idare edebilme cesaretini gösteremeyip erken seçime gitme durumunda kalan ANAP 
İktidarının seçime gitme mecburiyetinde kaldığı bir dönemin sonunda, 1991 seçimlerinden sonra 
kurulan koalisyon Hükümetinin mevcut zor koşullarda hazırladığı ilk bütçe tasarısıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu bütçenin zorlukları vardı; hatta bu bütçeyi hazırlayan Hükü
metin kurulmasında zorluklar ve engeller vardı. 20 Ekim genel seçim sonuçlarını hatırlayınız; 
bu seçimin sonucunda, hiçbir partiye, tek başına iktidar olma imkânı tanınmamıştır. Bu Hü
kümetin ortakları olan Doğru Yol Partisi ve SHP, seçim öncesinde ANAP Hükümetlerinin bu 
ülkeyi iyi yönetmediği ve yönetemediği yönünde propaganda yapmışlar ve birbirlerine benzer 
seçim vaatlerinde bulunmuşlardır. Değerli milletvekilleri, 20 Ekim 1991 seçimlerinde, seçmen, 
iradesini koalisyon yönünde bildirmiştir. Bu Meclisin yapısındna, bu Meclisteki milletvekille
rinin sayısından da çıkabilecek en iyi Hükümet, Doğru Yol Partisi-SHP Hükümetidir. 

Değerli arkadaşlarım, düşünebiliyor musunuz, Türkiye'de, serbest seçimli demokrasiye ge
çişten bu yana, kırkbeş seneden beri, birbirinin karşısında olan, devamlı siyasî çekişme ve ya
rışma içinde olan, zaman zaman medenî ilişkilerinin kesilmesini dahi göze alan, birbirlerine 
kız vermeme noktasına gelen, camilerini ayıran, kıraathanelerini ayıran iki siyasî düşünce, kırk 
kırkbeş senedir mücadele eden iki siyasî düşünce, bu seçim sonrası bir koalisyon kurmuşlar 
ve Türkiye'nin yönetimine talip olmuşlardır. 

EKREM PAKDEMİRLl (Manisa) —• ANAP'ın getirdiği hoşgörü sayesinde olmuştur bu. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — ANAP öyle bir iş yapmadı; DYP ve SHP bu işi becerdi. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Bizden öğrendiniz Sayın Gürpınar. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — DYP ve SHP arasında oluşan bu koalisyon Hüküme

ti, DYPOnin yüzde 27,2 ve SHP'nin yüzde 20,8 oy tabanıyla, toplam yüzde 48 oranında millet 
iradesine ve yüzde 60 oranında da millet desteğine sahip bir Hükümettir. 

Böyle bir halk desteğine sahip bulunan koalisyon, Türkiye'de, son onbir yılın, en geniş 
tabanlı Hükümetini oluşturmuştur, Türkiye, 20 Ekim 1991 seçimleri ile yeni bir ümitle, yeni 
bir Hükümeti göreve getirmiş ve bu Hükümetin de yapması gereken ilk işlerden birisi, 1992 
yılı bütçe tasarısını hazırlayarak, 15 Ocak 1992 günü Plan ve Bütçe Komisyonuna sunmak ol
muştur. 

Eldeki imkânlarla, Anavatan İktidarının seçim önceki hovardaca harcadığı kaynakların 
menfi etkileriyle, kısacası büyük sorunlar tablosu ile bir bütçe hazırlanmıştır. Hükümetin önünde 
bulunan bu sorunlar tablosu, çözümü bulunan; ama zorluğu tartışılmaz olumsuzluklarla 
doludur. 

Her gün, ülkenin pek çok yerinde etkisini gösteren anarşi ve terör, o gün de bugün de 
can olmaya devam etmekte; güvenlik güçleri, masum vatandaşlar şehit edilmekte; büyük illeri
mizde soygunlar birbirini izlemekte ve hâlâ devam etmekte; ülkemiz Türkiye, çağ atlayan bir 
kalkınma edebiyatı ve uygulamasından sonra, Birleşmiş Milletler ölçütlerine göre, insan hak
ları ve. demokrasi değerlendirmesinde 66 ncı sırada, ekonomik bakımdan ise, 24 OECD ülkesi 
içinde en pahalı ve en fakir ülke, işsizi en çok, en az elektrik tüketen, en az demir-çelik kulla
nan bir ülke durumundadır. 
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1991 yılında büyüme hızı sadece 2,2 olabilen ülkemizde yaşam, 10 yılda 70 defa pahalan
mış, gelir dağılımı en bozuk ilk 10 ülke arasına girmişiz. Nüfusunun yüzde 50'si sosyal güven
likten yoksun ve dünyanın en borçlu ülkeleri arasında yer alıyoruz. 

Yatırım ve sanayileşme durmuş, işsiz sayısı artmış, 40 ilin insanları Türkiye'de göçe tabi 
olmuşlar, daha iyi yaşam şartlan elde edebilmek için başka şehirlere göç etme durumunda kal
mışlardır. 

Yolsuzluk iddialarının doruğa yükseldiği bir Türkiye'de bu Hükümet, hazırladığı bu büt
çe ile Türkiye'nin sorunlarını göğüslemeye ve Türk insanına yeni ufuklar açmaya çalışmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu bütçe iyi midir, yeterli midir ve ülke insanımızın ihtiyaçlarına 
cevâp verebilecek bir bütçe midir? Bu soruların hepsine gönül rahatlığıyla evet demek pek faz
la gerçekçi olmayacaktır. 

"Vatandaş için iyi bütçe" demek ise, enflasyonu düşürecek, yaşam şartlarını iyileştirecek, 
vatandaşa daha çok iş, daha çok aş imkânı yaratacak, sağlık, eğitim, ulaştırma ve adalet hiz
metlerinin kalitesini yükseltecek bütçe demektir. 

10 Marttan bu yana, rakamlarını izlediğimiz ve Bütçe Plan Komisyonundan geçirdiğimiz 
bütçenin gelirlerinin tamamı, maaş ve borç ödemeye gidince ve yatırıma da ancak bütçenin 
yüzde 13'ü ayrılabilince, Hükümetin bu bütçe ile Türk insanı için çok büyük yatırımlar yap
ması, ülkede yaşayan büyük çoğunluk için yeni ufuklar açması, zannediyorum ki, pek fazla 
mümkün değildir ve olamayacaktır. Onun içindir ki, bu bütçe, bu haliyle, bu sene için bir ge
çiş, bir toparlanma, yeniden yapılanma ve onarım bütçesidir. 

Değerli milletvekilleri, bu bütçenin hazırlanmasında Hükümet sıkıntı içinde olmuştur. Kay
nak bulmada sıkıntı içinde olmuştur, kaynak dağıtımında sıkıntı içinde olmuştur; ama en önem
lisi, bu Hükümet, bu bütçenin ve genel politikalarının uygulanmasında sıkıntı içinde bulun
maktadır. Hükümetin sıkıntısı malî kaynak bulmaktır. Başarılı olmak mecburiyetinde olan bu 
Hükümet, bu kaynakları yaratacaktır, yaratmak mecburiyetindedir. 

Hükümetin, bozulan ekonomik dengeleri yerine oturtmakta zorlukları vardır; bunu yap
mak mecburiyetindedir ve yapacaktır. 

Hükümet, ülkenin tüm diğer sorunlarını da çözmek durumundadır; bunu da başaracak
tır, başarmak mecburiyetindedir. 

Değerli milletvekilleri; ama bu Hükümetin başarıya ulaşabilmesi için halletmesi gereken, 
bu milletin halletmesi gereken asıl, öncelikli ve bir numaralı sorun, bana göre, bu Hükümete 
devamlı engel olmaya çalışan Çankaya'dır, Cumhurbaşkanı Sayın özal'dır. Bu hükümet, bu 
Meclis, bu millet, bu sorunu halletmezse, açıkça söylüyorum, ne ekonomik başarı ne sosyal 
başarı ne dış politikada başarı ne iç politikada başarı ne anarşi sorununun çözümü ne de siyasî 
istikrar mümkün görülmemektedir. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Mazeret aramayın. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Buldunuz mazereti şimdi. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Mazeret aramayın şimdi. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Mazeret aramıyorum... Bir dakika müsaade edin. 
Sözlerime, Cumhurbaşkanının yeminini düzenleyen Anayasanın 103 üncü maddesiyle de

vam ediyorum : "... Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime 
aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk mil
leti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim" 
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Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı bu yemini bu kürsüden yaptı, tarafsız kala
cağına yemin etti; ama bırakıyoruz ANAP dönemindeki, eşini ANAP il başkanı yapmasında-
ki tavırlarını; bırakınız, o dönemde, "benim ANAP ile manevi bağım var, onu koparamazsınız" 
diye söylediklerini; bunların hepsini unutmak istiyoruz. O dönemi, tarihin sayfalarına göm
mek istiyoruz, devletin üst kademelerinde barış olmasını istiyoruz. 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Yapacaklarınızı anlatın siz. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Hesaplaşmanın ertelenmesini istiyoruz, bazı şeyleri gör

mezlikten gelmeye çalışıyoruz. 20 Ekim 1991 seçimleriyle Türkiye'de yeni bir dönem başlamış, 
yeni bir Hükümet kurulmuştur diyoruz. Bu Hükümetin kurucusu Başbakan, Anayasanın 140 
inci maddesi gereği kendisi tarafından, yani Cumhurbaşkanı özal tarafından atanmıştır. Ba
kanları yine Cumhurbaşkanı atamıştır. 

Sayın milletvekilleri, ANayasanın 104 üncü maddesi gereğince, Cumhurbaşkanı devletin 
başıdır; ama Sayın özal hâlâ kendisini Cumhurbaşkanı gibi kabul etmiyor, hâlâ kendisini Ana- _ 
yasadaki konumuna oturtamıyor. Anayasadaki durumunu içine sindiremiyor, hâlâ, kendisini 
Anavatan Partisi Genel Başkanı olarak kabul ediyor, öyle davranıyor. Son zamanlarda basına 
geçen şu davranışlarına bakınız : 

Kendisine, kandilini kutlamaya gelen milletvekilleri, "Koalisyonun başarı şansı yok, koa
lisyon kısa ömürlüdür" diyor. 

FEVZİ İŞBAŞARAN (İstanbul) — Bunlar tekzip edildi gazetede. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 25.2.1992 tarihli gazetelerden : "özal, Koalisyon hü

kümetlerinin büyük sorunları çözemeyeceğini öne sürdü." 
"ANAP'lıların ramazan ziyaretlerinde, özal, 'Bakanları, tek tek hedef alın, bakan düşürün' 

dedi." 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Asılsız haber! 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ne bunlar, tefrika mı? 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Tekzip edildi bunlar. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Kim etti? 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Cumhurbaşkanlığı. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Cumhurbaşkanlığı, öyle mi? 
HALİL İBRAHİM ERGÜDER (İstanbul) — Süleyman Beyle Sayın Özal çok sevişirler, 

sen bilmezsin. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Başbakanın Türkiye'de rahat çalışabilmesi için bir nu

maralı sorun -konuşmama başlarken- Çankaya'nın halledilmesi, Özal'ın halledilmesidir de
miştim. 

11.3.1992 tarihli Gazeteler : "Özal ANAP'lılara akıl verdi; Hükümetten hayır yok, bastırın." 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — özal'dan bu kadar korkmayın. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Özal'dan korktuğumuz yok; ama 

Özal'ı, Anayasadaki konumuna oturtmaya çalışıyoruz. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Özal kompleksindesiniz. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — özal kompleksinde biz değiliz, ama seçim öncesi ha

tırlayın ANAP'lıIarı; sizler özal'ı inkâr etmeye çalıştınız. "Özal kompleksinden kurtulduk, 
Özal artık bizim hamimiz değildir" diye sizler ve Başbakanınız meydanlarda nutuk attılar. Özal 
kompleksinden siz kurtuldunuz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Başbakanlık bütçesi konuşmuyor 
muyuz? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) ~ Süleyman Beyle her gün beraberler. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yanlış anlamışsınız onu. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Seçim propagandanızın esası, özaPın üzerinizdeki et

kinliğinden sıyrılmanıza dayanıyordu. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Onlar birbirleriyle sevişir; olan sana bana olur, 

unutma. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Cumhurbaşkanımız tüm bu davranışlarıyla, Hükümete 

devamlı müdahaleleriyle, Anavatan Partisinin yeterli muhalefet yapmadığı kanaatiyle, kendisi
ne bu görevin düştüğünü ve buna benzer birtakım şeyler anlatmak istiyor Türk milletine: "Ben 
alışılagelmiş Cumhurbaşkanlarından değilim. Ben, yasa, Anayasa, gelenek, örf ve âdet dinle
mem. Benim anavatan Partisi ile rabıtam kesilmemiştir, bana alışacaksınız" demektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanının bu tutumuna, ne biz ne de halkımız alışmıştır; 
alışmamız da mümkün değildir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Demirel ile Sayın Özal her gün beraberler. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) —• Geçmiş senelerde, genç teğmenler, Genelkurmay Baş

kanları, memleketimizde Cumhurbaşkanının bu tip davranışlarına alışamadıklarını açıkça be
lirtmişlerdi. Kendi partisi olan ANAP, seçimlerden önce bu davranışlarını geri çekmesini iste
mişti. Kendi arkadaşlarının dahi alışamadığı bu Anayasa ve demokratik geleneklere ayları ha
reketlere, Cumhuriyeti kurmuş, 1924 Anayasasından beri bu demokratik ilkeleri savunagelmiş 
SHP'Iilerin ve demokratik insanların alışmasını düşünmek mümkün değildir. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Başbakanlık bütçesi gelcek mi efendim? 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ANAP'lılar buraya gelip 100 

günün muhasebesini yapıyorlar; ama Çankaya'nın, 100 gün içerisinde Hükümete karşı yaptık
larından hiç bahsetmiyorlar. Vetolar, Türkiye'nin hiçbir döneminde bu kadar yoğun olmadı. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Noter tasdiki gibi her gönderdiğinizi imzalamak 
mecburiyetinde mi? 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Mecburiyetinde tabiî. (ANAP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Öyle şey olmaz. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Bir siyasî iktidarın, ilk 100 günde yapmayı tercih ettiği 

ilk hedeflerini imzalaması noterlik görevi değil, onun tayin ettiği Hükümete çalışma imkânı 
sağlamasının verdiği bir manevî görevdir. Onun için, gayet tabiî ki tasdik etmek mecburiye
tindedir. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Anayasada öyle demiyor. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Anayasa da onu diyor. Manevî görevdir o. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır, öyle demiyor. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Her gönderdiğinizi imzalamak zorunda değil. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — İmzalar. (ANAP sıralarından "Başbakanlık Bütçesi

ne gel" sesleri) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, biraz da Başbakanlık bütçesini ko

nuşalım. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakanlık büt

çesine de geliyorum; hatta, sizin de hoşunuza gidecek olan özelleştirme konusuna geliyorum. 
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Bilindiği gibi, son zamanlarda Türkiye'nin gündeminde olan ve herkes tarafından konu
şulan özelleştirme konusu vardır. ANAP, meseleleri kendine doğru yontuyor. Koalisyon Hü
kümeti tarafından da, Türkiye, KtT reformu anlayışı içinde yeni bir özelleştirme anlayışı içine 
giriyor. Bu bakımdan, Özelleştirmenin bana göre iyi değerlendirilmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, Kamu Ortaklığı Kurumunun da Başbakanlığa bağlı olması sebe
biyle, özelleştirmenin gerçekten de Türkiye'de konuşulması gerekir kanaatindeyim. 

özelleştirme, son zamanlarda, özellikle ekonomisi sıkışan, dış ve iç borçları fazlalaşan eko
nomilerde, en fazla üzerinde konuşulan konulardan biri haline gelmiştir. 1980 yıllarında dün
yada konuşulmaya başlanan, 1983'lü yıllarda, özellikle ANAP programıyla Sayın Özal tara
fından ortaya atılan ve 1984 yılında tümü yabancı olan danışmanlık firmalarına milyonlarca 
lira ödemek suretiyle hazırlatılan özelleştirme raporları sonucu, önce PTT'den başkasına mal 
satması pek mümkün olmayan "Teletaş" adlı şirketteki PTT hisseleri satılmış, onun peşinden 
de, USAŞ ve çimento fabrikaları, iki üç senelik kazançları karşılığı yabancılara satılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, KİT'ler Türkiye'de 1930'Iu yıllardan itibaren kuruldular. Büyük 
depresyon dönemi olan 1930'Iu yıllarda, Türkiye'de, gelişmiş bir özel sektör yoktu; Türkiye, 
son derece az gelişmiş bir köylü toplumu niteliğini taşıyordu. Birikmiş sermaye ve işadamlığı 
becerisi yoktu. Devlet, depresyon döneminde Türk ekonomisini kalkındırmak için, bütçe kay
naklarından tasarruf ettiği fonlarla 1933 yılından itibaren KİT'lerin kurulmasına geçti; ama 
Türk ekonomisinin sanayileşmesi ve kalkınması için devletten başka gücün olmaması sebebiy
le, bu şartlarda KİT'lerin yaşama imkânına kavuştuğunu ve Türk ekonomisinin sanayileşmesi
nin 1980'lere kadar bu yolla gerçekleştirildiğini, teknolojik bilgi ve birikimini sağladığını, ön
celerde KİT'lerde çalışanların bu bilgi birikimlerini özel sektöre geçirdiğini de hepimiz bil
mekteyiz. 

Bu arada, aynı KİT'lerin 1982 yıllarına gelinceye kadar sürekli sübvansiyonlu fiyatlarla 
özel sektöre mal sattıkları ve dolayısıyla da özel sektöre gelişme imkanı sağladığı da herkes 
tarafından bilinmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca, KİT'ler, Türkiye'de özel sektörün gitmediği alanlara gitti
ler. Daha çok, büyük şehirlerde yoğunlaşan özel sektör yatırımlarına karşın, KİT'ler, Türki
ye'nin az gelişmiş bölgelerinde yatırım yaptılar ve canlanmayı sağladılar. Bölgesel kalkınma 
ve özel sektörün gelişmesi ve sanayileşme sürecinde, çok önemli işlevler üstlenen KİT'lerin 1985 
yılına kadar ekonomiye yük olduğu, ekonominin kamburu oldukları söz konusu edildi. 

'Değerli milletvekilleri, 1983'lü yıllarda konuşulmaya başlanan özelleştirme ve 1985'li yıl
lara doğru yaratılan KİT kamburu gibi benzetmelerin gerçekten mi doğduğu, yoksa dışarıdan 
ithal edilen bir beyin yıkama olayı mı olduğunu hâlâ anlamış değiliz. KİT'lerin ekonomimiz-
deki yeri eskiden çok önemliydi, şimdi de vazgeçilemeyecek derecede önemlidir. 1990'Iı yıllar
da Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun 91'i kamu kuruluşudur. Bu kuruluşlar, üretim
den satışların yüzde 41'ini, öz sermayelerinin yüzde 60'ını, net aktiflerinin yüzde 75'ini, yara
tılan katma değerin yüzde 42'sini temsil etmektedirler. Aynı tarihte, yani 1990'da 500 büyük 
sanayi kuruluşu içinde özel kuruluşlar satış gelirinin yüzde 26'sını katma değer yaratırken, ka
mu kuruluşları yüzde 32'sini katma değer olarak yaratmışlardır. 

Yakın bir geçmişe kadar kamu kuruluşlarının faaliyetleri sonucu net kaynak yaratmışlar
dır. 500 büyük sanayi kuruluşunda 1988 yılında kamu kuruluşlarının yarattığı kaynaklar, özel 
sektör kuruluşlarınınkine eşit bir düzeyde, yüzde 11 dolaylarında bulunmaktadırlar. Ekonomi-
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deki yeri ve etkinliği tartışılmaz olan KİT'lere her aşamada ve özellikle son zamanlarda yapı
lan aşırı politik müdahaleler ve kötü yönetim, malî bünyelerinin bozukluğu bu kuruluşları bü
yük bir borç yükü altına sokmuştur. Zarar etmelerinin başlıca nedeni; istihdam fazlalığı, geri 
teknoloji ve verimlilikteki düşüklüktür. İşte KİT'lerin bu gelişme süreci sonunda, 1980'li yılla
rın ortalarında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, diğer etkilerle de çok ağır borç yükleri 
altına girmişler, bu borçları ödeyemez duruma girmişlerdir. Bu ülkeleri, borçlarını öder hale 
getirmek için geliştirilen sistemin bir parçası da özelleştirmedir. 

Bir düşünceye göre özelleştirme, bugünün dünyasında sömürgeciliğin yeni bir tipi olarak 
ortaya çıkmıştır. Bugün özelleştirmenin yoğun şekilde yapıldığı ülkelerde, Arjantin'de, Şili'de 
Meksika'da istenilen sonuçların alınmadığı, KİT satışlarından sonra önemli bir gelişme olma
dığı ortadadır. 

FEVZİ İŞBAŞARAN (İstanbul) — Karşı mısınız?.. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Birazdan ona da geleceğim; sabredin. 
Ama, özelleştirme ile ilgili olarak yapılan propagandalar, KİT'lerde gösterilen kötü yöne

tim ve KİT'lerin içine düştüğü malî sıkıntılar ve bütçe yükü öyle bir hava yarattı ki, artık, özel
leştirmeyi tümden reddetmek, onu görmezlikten gelmek, gerçekçi ekonomistler ve politikacı
lar için mümkün olmamakta ve özelleştirmeye karşı çıkan politikacılar, ekonomistler bugün
lerde yadırganmaktadır. 

FEVZİ İŞBAŞARAN (İstanbul) — Özelleştirmeyi bütün dünya yapıyor. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Değerli milletvekilleri; ama bugün gerçeği söylemek 
gerekirse, önce politikacıların kötü yönetim, istihdam fazlalığı sebebiyle içine düşürüldüğü malî 
sıkıntı sebebiyle bırakıldıkları geri teknoloji nedeniyle, KİT'lerden, önce politikacıların özür 
dilemeleri gerekir. KİT'ler, bu duruma sistemleri nedeniyle değil, kötü yönetilmeleri nedeniyle 
gelmişlerdir. Politikacıların özür dilemelerinden sonra, KİT'lerin ve bu sebeple ekonomi ve büt
çenin içinde bulunduğu sıkıntılı durumun da çözümünü aramaları gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, KİT'lerin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkışı sadece özel
leştirmede görenler, özelleştirmeyi hedef seçenler, özelleştirmeyi KİT reformunun bir aracı de
ğil, amacı görenler, KİT'leri "ekonominin kamburu" şeklinde isimlendirenler, "satın, kaça sa
tarsanız satın, kurtulun" diye hedef gösterenlere, Sayın ANAP'lılara şu soruları sormak isti
yorum : Sekiz seneden beri, şimdiye kadar satılan, iftihar ettiğiniz, özelleştirilen KİT'lerden 
zarar eden, kambur olan KİT var mı? 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — USAŞ var. 
EKREM PAKDEMlRLt (Manisa) — Çimento zarar ediyordu. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Sattığınız 5 tane çimento fabrikasının hepsi de kârlı 

fabrikalardı, 20 küsur çimento sanayiinin 5 tane kârlı fabrikasını sattınız. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Sen alır mısın zarar eden fabrikayı? 
METİN EMtROĞUU (Malatya) — Ama, yapılan doğru idi. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — örnek vereyim : Trakya'daki Pınarhisar Çimento Fab

rikası kârlı idi, çimento piyasasının göbeğinde İstanbul'a en yakın fabrika, 50 milyara sattınız. 
Aynı anda, 80 kilometre uzağında Sayın Hocam, dikkatle dinliyorsunuz herhalde? Lalapaş Çi
mento Fabrikası, aynı kapasitede, aynı bölgede 320 milyar liraya açamadınız. Otobanın geçtiği 
yerde, Türkiye'de arz-talep dengesinin çimento açısından en yoğun olduğu yerde Pınarhisar 
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Çimento Fabrikasını 50 milyar liraya sattınız. Pınarhisarın hemen dibinde olan arsalarını ko
nut arsası fiyatına satsaydınız çok daha fazla para toplardınız. 

EKREM PAKDEMÎRLt (Manisa) — Teknolojisi geri idi. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Teknolojisi geri değildi. Fransızlar o fabrikayı almak

la övünüyorlar ve kendileriyle konuştuğumuzda ne diyorlar biliyor musunuz Hocanı; böyle bir 
fabrikayı satan... 

Evet; USAŞ'tan bahsetti değerli arkadaşlarım. Satıldığı tarihten üç sene önce zararda idi. 
tsmail Hakkı Aslan isminde bir genel müdür geldi, iki senede USAŞ'ı 18 milyar lira kâra getir
di. 27 milyar liraya sattınız. Bir seneden beri kredi olarak Türk Hava Yollarının kullandığı 25 
milyar lirayı da bir haftada aldınız. 

Ben size bir şey soruyorum. O zamanın Türk Hava Yolları Genel Müdürü, USAŞ'ın özel
leştirilmesinden yana olan genel müdür şu anda aranızda milletvekili, kendisine sorun, USAŞ'm 
satışı doğru mudur değil midir? 18 milyar lira bir senede kâr ediyor, 27 milyar liraya -birbuçuk 
senelik kârı karşılığında- satıyorsunuz ve o USAŞ, Türk Hava Yollarına her sene, 1988'de 25 
milyar liralık hizmet yapıyor, karşılığında para almıyor, bunu kredi gibi kullandırıyor. 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Kâr eden kuruluş satılır... 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Özelleştirdiniz mi? Kime sattınız; üç tane İskandinav 

devletinin kurduğu devlet şirketine sattınıZi 
USAŞ'ın kamburu ne idi... 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — İki sene önce zarar ediyor dediniz; şimdi kalsa gene 

zarar edecekti. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Değerli arkadaşım, USAŞ zarar ediyordu, aklı başın
da bir genel müdür geldi, genç, dinamik bir genel müdür, kâra geçirdi. Siz, "kambur satıyo
ruz, KİT'ler kambur" dediniz; kamburunu soruyorum ben size. Satarsınız satmazsınız o ayrı 
bir şey. USAŞ'ın kamburunu soruyorum?.. 

FEVZİ İŞBAŞARAN (istanbul) — Ipragaz'ı satmadınız mı? 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Ipragaz fevkalade kârlı teknoloji yenilemesi söz konu
su olmayan bir kuruluş. Az önce arkadaşımın dediği gibi, hisse yüzde 51 değildi, hazine hissesi 
satıldı. 

Değerli arkadaşlarım, tpragaz'ın kamburu ne?.. 
EKREM PAKDEMİRLl (Manisa) — Yok. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Yok. Ben de onu anlatmak istiyorum. KİT'leri kam

bur ilan ediyorsunuz, KİT'leri kötülüyorsunuz, satarken güzellerini, kârhlarınrsatıyorsunuz, 
ben de onu anlatmak istiyorum. 

EKREM PAKDEMİRLl (Manisa) — Ipragaz KİT değil yalnız. . • 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) —• Ipragaz KlT değil, evet, ben de az önce belirttim; ha

zine hissesi satıldı Sayın Hocam, az önce belirttim; iki günden beri burada KİT satışı diye de
ğerlendiriliyor; doğru söylediniz; hazine hissesi satıldı. . • 

EKREM PAKDEMİRLl (Manisa) — Niye sattınız Fransızlara? 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, "biz kötü yaptık; siz niye kötü 

yapıyorsunuz..." 
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Ben bir şeyi anlatmak istiyorum burada. "KİT'ler kamburdur. KİT'ler kaça satılırsa satılır" 
anlayışının yanlışlığını vurgulamak istiyorum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Bedava vereceksiniz, bedava. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — özelleştirme amaç değil, KİT reformunun aracı olma

lı diyorum. Gerekirse, bedava da verilebilir; ama KİT reformu anlayışı içinde. 
"Kambur; kaça satarsanız satın kârlı olursunuz" diyorsunuz, hep, kaymaklıları, güzelleri 

satıyorsunuz. Onun tersliğini anlatmak istiyorum. Bu İktidar da, bu Hükümet de aynı anlayış 
içinde davranırsa, bundan sonra, gene ona biz karşı çıkacağız. Bunu bilesiniz. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ipragaz'dan sonra?!. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Değerli milletvekilleri, o bakımdan, özelleştirme de

yince, söylenen gerekçelerin dışında; kambur gerekçesinin, ekonomiye yük gerekçesinin dışın
da gerekçeler aranmalı ve bu satışlarda bu gerekçelerin dışında gerekçelerin ağır bastığı bilin
melidir. 

1985'lerden sonra, bilerek ve kasten iyi yönetemediniz, arpalık olarak kullandınız, geri 
teknolojiyle çalışma mecburiyetinde bıraktınız. Benzetmek gerekirse, sizin yaptığınız, başarılı 
olan, gol kralı olan bir futbolcunun koynuna dansöz sokan... (ANAP sıralarından gülüşme
ler) Evet, içki Alemlerinde, kumar partilerinde, eğlence hayatında vakit geçirmesini temin eden, 
bunun ortamını sağlayan bir antrenörün, futbolcunun gol atamamasının bahanesini kendisin
de araması gerekirken, futbolcuda araması gibi bahanelerin arkasına saklanması gibidir. 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Ne güzel senaryo yazıyorsun. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — İşte, kapalı ekonomi... 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) -r Hayır efendim, KİT'lerin 1985'e kadar olan bütün ra
kamları elinizdedir Sayın Hocam. KİT'ler 1985'ten sonra bozulmuştur. Kapalı ekonomiden 
açık ekonomiye getirdiniz, KİT'leri bu hale getirdiniz, kambur haline soktunuz, şimdi "kam
burları özelleştireceğiz" diyorsunuz; ama yine kamburları özelleştirmiyorsunuz. ' 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, hayatınızda kaç maç seyrettiniz? 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Ben Beşiktaşlıyım Sayın Ergüder. 
Kısaca şunu anlatmak.istiyorum : KİT'lerin, bugün içinde bulunduğu hantal durumdan 

siyasî iktidarlar sorumludur ve özellikle 1980-1991 yılları hükümetleri sorumludur. Bu bakım
dandır ki, kurulan SHP-DYP Koalisyon Hükümetinin bu gerçekler ışığında, KİT'lerde alına
cak tedbirleri bir reform paketi içinde değerlendirmesini ve bu reform paketi içinde özelleştir-
menin, çok dikkatli kullanılacak bir araç olarak görülmesini bekliyoruz. Hazırlanan TÖYÖK 
tasarısının da bu anlayışta hazırlanmasını diliyoruz. 

KİT'leri kambur gören, onları kötüleyen ve ardından satışa çıkardığında bedava dahi ve
rilse alıcısının olmadığı, olamayacağının bilinmesinin gerektiğini söylemek istiyoruz. Böyle bir 
davranış, pazarda "Domatesim kötüdür, domatesim çürüktür" diye bağıran esnafın davranı
şından hiç de farklı değildir. 

Değerli arkadaşlar, bu şekilde davrananlar, Kars'taki süt fabrikası örneğinde olduğu gibi, 
sadece KİT'leri bedava vermekle değil/üzerine 15 milyar liraya yakın kredi vermek suretiyle 
hem fabrikayı perişan ediyor hem de Hazinenin 15 milyar lira zarar etmesini sağlıyorlar ve bir
takım kişilerin cebine, özelleştirme adı altında, kredilendirme suretiyle paraların gitmesini sağ
lıyorlar. 

MEHMET ALP (Kars) — Fabrika kapalı. 
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İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Kapalı; ama kredilendirildi, özelleştirildi. 
Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında da bahsettiğim gibi, 1992 yılı konsolide büt

çesi, mevcut imkânlar dahilinde hazırlanmış bir dengeleme ve onarım bütçesidir, tç ve dış borç
larıyla ve 1992 yılında öngörülen 32 trilyonluk bütçe açığı ile -ki, bu açığın daha fazla olacağı 
bazı kişiler tarafından söylenmektedir- Türk insanının beklentilerine cevap veremeyeceği belli 
olan bir bütçe ile bu hükümetin başarı sağlaması için radikal tedbirlerin bir an önce alınması 
zarureti vardır. Koalisyon hükümetlerinin bu yönde radikal tedbir almaları zor ise de bu hükü
metin bu cesur davranışı göstermesi, başarılı olması için şarttır. 

Hükümet, yaşanan yüksek oranlı kronik enflasyonu bir an önce düşürmek için, bütçe vo 
maliye politikalarında ve KİT reformu politikalarının devreye sokulması sırasında kamu borç
larına, gereğinde oranlarını düşürme politikaları uygulamaya bir an önce başlaması gereklidir. 
Enflasyonla mücadelenin önemli bir parçası olan kamu kesimi yeniden yapılandırılmalı, bu 
amaçla, ilke olarak bütçe dışı fonların bir an önce bütçe içine alınarak, bunlar malî disipline 
sokulmalı, geçiş süreci içinde bütçe içine alınamayan fonların da denetimlerinin etkili bir bi
çimde yapılmalıdır. 

Vergi düzeninin ıslahı, vergi gelirlerinin artırılması ve vergi adaletinin sağlanması amaçla
rına uygun vergi reformu çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır. 

Finans ve bankacılık kesimi reform çalışmalarının bir an önce sonuçlanması, bu progra
mın başarısı için önemli faktörlerden biridir. 

Hükümetin, bu ve devamı ekonomik tedbirleri bir an önce almasını, kronik enflasyonu 
aşağı çekilebilir hale getirmesini, sanayi hamlesini başlatmasını ve işsizliğe çare bulunması yö
nündeki tedbirleri etkili bir şekilde almasını istiyoruz ve bunu, koalisyonun bir kanadı olarak 
talep ediyoruz. 

Ayrıca, bu hükümetin görevi, ekonomik ve siyasal yaşamı sağlıklı bir yapıya ulaştırmakla 
sınırlı kalmamalı, Türkiye'nin devlet ve toplum yapısını da yeniden onarma göreviyle kendisini 
görevli hissetmelidir. 

Değerli milletvekilleri, bütçenin tümü üzerinde yapılan konuşmalar- sırasında bütün ko
nuşmacılar, öncelikle önemine binaen ve gerçekten de bugün çok detaylı bir şekilde konuşul
ması gereken Ermenistan, Azerbaycan ve Yukarı Karabağ sorununa değindiler. Ben bu konuda 
pek fazla birşey söylemek istemiyorum. 

EKREM PAKDEMlRLt (Manisa) — Bir şey yapamadınız çünkü. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Yapılacakların hepsi yapılmıştır Sayın Hocam. 
Uluslararası ilişkilerde geçerli olan, her zaman göz önünde tutulması gereken altın kural, 

kendi ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını ön planda tutmaktır. Bu bağlamda, insan hak ve öz
gürlükleri, demokrasi gibi değerler her an gündemimizde olmalı; ama aynı zamanda gerçekçi 
de olmalıyız. Acele, soyut, duygusal değerlendirmelere dayalı politikalarla ülkemizin ve halkı
mızın çıkarlarını zedel em emeliyiz. Batı'ya yönelik, Avrupa ile entegrasyonu öngören Türkiye'
nin, ekonomik ilişkilerde, Balkan ülkeleriyle olan ilişkilerini ihmal etmemesi gerektiğini vur
gulamak istiyoruz. Balkanlar, geçmişte olduğu gibi, bugün de Türkiye'nin Avrupa kapısıdır. 
Sofya, Bükreş, Belgrad gibi başkentler ve diğer şehirler bile, Türkiye'nin sanayi ve ticaret men-
kezi olan İstanbul'a, Ankara'dan, Kayseri'den, Konya'dan daha yakındır. Her gün, İstanbul'
dan Balkan ülkelerindeki şehirlere, başkentlere, insanlar, 10 dolara (60 bin liraya) gitmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Gürpınar, 3 dakikanız kaldı. 
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İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Düzgün karayolu ve demiryolu bağlantıları Avrupa'
nın içine kadar giderken, bu ülkelerden geçmektedir. Avrupa'da çalışanı milyonu geçen sayı
sıyla Türkler, her sene Balkan ülkelerinin birkaçından birkaç defa geçmektedirler. Bütün bu 
ve diğer faktörleri göz önüne alırsak, Balkan ülkelerinde yaşayan Türk ve diğer etnik kökenli 
insanlara ilgi göstermeliyiz ve onların dertleriyle ilgilendiğimizi açıkça belirtmeliyiz. 

Bu sebeplerle, acil ilgimizi bekleyen Yugoslavya ve son gelişmelerden sonra bağımsızlığını 
ilan eden Balkan ülkelerinin sorunlarını benimsemeliyiz ve onlara sahip çıkmalıyız. Hüküme
timiz, bu konuda duyarlı davranarak, Yugoslavya ve Balkanlardaki değişim süreci içinde, halk
ların kendi kaderlerini belirleme hakkına duyduğu saygı çerçevesinde, bağımsızlıklarını ilan eden 
Slavonya, Hırvatistan, Makedonya ve Bosna-Hersek Cumhuriyetlerini tanımıştır. 

Dün olduğu gibi, yarın da komşu olarak bir arada yaşayacak yeni bağımsız cumhuriyetle
rin, ortak geçmişlerini, başta ekonomik olmak üzere, her alanda karşılıklı bağımlılıklarını dik
kate almaları gerekir. Avrupa'nın gerçekleştirmeye çalıştığı entegrasyon sürecinin özüne de uy
gun şekilde, şimdiden, karşılıklı rıza ve uyum içinde, eski Yugoslavya'yı oluşturan bağımsız 
cumhuriyetlerle Türkiye arasında işbirliğine yönelik bir çalışma içine girilmeli ve bu bölgede 
barış, istikrar ve ekonomik gelişmenin gerçekleştirilmesi için en uygun ortamı hazırlamalıyız. 
Bu cumhuriyetler arasında ayırım gözetmeden bir bütün halinde aldığımız bu tanıma kararı
nın, eşit koşullarda bir işbirliğinin sağlanması yönünde en uygun zeminin hazırlanmasına olumlu 
ve yapıcı bir katkıda bulunulacağını ümit ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, özgürlükçü, katılımcı ve her anlamda tam demokratik rejim, Türk 
Milletinin, vazgeçilmez, feda edilmez ve ödün verilemez yaşam tarzıdır. Bu bağlamda, millet 
iradesinin mutlak üstünlüğü ve egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ilkesi, 
ülkemiz için, her şeyin hareket noktasıdır. 

Türkiye, devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Ülkemizin bölünmez bütün
lüğü tartışılamaz. Türkiye'nin ühiter devlet niteliği, toplumsal yapımızdan kaynaklanan tarih
sel ve geleneksel bir beraberlik ve birlik fikrini yansıtmaktadır. Bu birlik ve beraberlik, ortak 
bir siyasî kültürün sonucudur. Bu birlik ve beraberlik fikrinin zedelenmesinin kimseye faydası 
ve hayrı yoktur. 

Ülkemizin, günümüz siyasal, sosyal ve ekonomik koşullarını dikkate alan, sivil toplumun 
gelişmesini amaçlayan katılımcı ve tam demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğu kesindir. Zi
ra, Türk toplumu, kendisine kabul ettirilmiş ve bu nedenle de dokuz yıl gibi kısa bir süre için
de yaşlanmış ve ülke ihtiyaçlarının tamamen gerisinde kalmış bir Anayasayla yönetilmeye de
vam edilemez, etmemelidir. Türkiye'nin ihtiyacı olan Anayasa, hukukun üstünlüğünü vazge
çilmez ilke sayan, tam demokratik ve çoğulcu sistemi öngören çağdaş bir anayasa olmalıdır. 
Böyle bir anayasanın, tüm siyasî partiler başta olmak üzere, ülkedeki ilgili kuruluşların ve hal
kımızın uzlaşması sonucu oluşması en büyük temennimizdir. Şuna inanıyoruz ki, katılımcı de
mokrasilerde genel mutabakat, anayasaların kalıcılığının en önemli unsurudur. 

Bu düşüncelerimle, Başbakanlık bütçesinin, Başbakanlık teşkilatına ve ulusumuza hayırlı 
olmasını diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürpınar. 
Refah Partisi adına, Sayın Oğuzhan Asiltürk. 
Buyurun Sayın Asiltürk. (RP sıralarından alkışlar) 
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RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Başbakanlık bütçesi üzerinde Grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere huzurları
nıza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum; 
bu bütçenin memleketimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. 

Genelde, Başbakanlık bütçesi görüşülürken, tüm bakanlıkların bütçelerine temas edilir. 
Bu, tesadüfen değildir; Başbakanlığın kuruluşunu sağlayan 3056 sayılı Kanun bunu gerektir
mektedir. Birçok konularda, hatipler konuşurken, sanki sadedin dışındaymış gibi, sadece da
vet için yapılan ikazları karşılamak bakımından 3056 sayılı Kanununun Başbakanlığa verdiği 
görevi okuyorum : 

"3056 Sayılı Kanunla düzenlenen Başbakanlığın kuruluş amacı, bakanlıklar arasında iş
birliğini sağlamak, hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, devlet teşkilatının dü
zenli bir şekilde işlemesini temin etmek, Anayasa ve kanunlarla Başbakana verilen görevleri 
yerine getirmektir." Böyle olunca, Başbakanlık bütçesi görüşülürken, bütün bakanlıklarla ilgi
li görüş bildirmek gayet tabiî hale gelir. Çünkü, bütün bu organizasyonu yapan Başbakandır 
ve hiçbir bakanın, Başbakanın rızası olmadan, Başbakanın müsaadesi dışında bir politika güt
mesi mümkün değildir, hükümetin bütünlüğüne de aykırı olur. öyleyse, burada, Başbakanlık 
bütçesi görüşülürken dışişleri konusuna temas edilirse, Başbakan mesuldür de onun için temas 
edilir; anarşiye temas edilirse, Başbakan mesuldür de onun için temas edilir. Kimse diyemez 
ki, gidin bunu içişleri Bakanlığının bütçesinde konuşun; kimse diyemez ki, gidin bunu Dışişle
ri Bakanlığının bütçesinde konuşun... Kanunî düzenleme böyle. Bu değişmediği sürece, bura
da konuşan hatipler, bu ölçüde, çeşitli konularda elbette görüş ve düşüncelerini dile getirirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu bakımdan, sözlerime başlarken, ben de, çeşitli 
konularda benim yanlış gördüğüm, sizin için belki doğru olan; fakat benim yanlış bulduğum 
hususları tenkit edeceğim; elimden geldiği kadar, çözüm yollarını da göstermeye çalışacağım. 
Bundan gayem, daha iyiye gidişte bir katkım olur mu, sadece bunu hedeflemektir. 

Hükümetin kuruluşunun üzerinden 100 günden fazla bir zaman geçti, önümüze getirilen 
bütçe de bir yıllık bir bütçe. Bu bir yıllık bütçe ile biz, bir yılın planını çiziyoruz. Bu bir yılın, 
yatırımda önceliklerini, varsa şayet, sübvansiyonda önceliklerini, icraatta neye önem verdiği
mizi, hangi konulara bütçeyi yönelteceğimizi, bir plan olarak ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla, 
100 gün geçtikten sonra, 365 güne 100 günü de eklersek, eder 465 gün. Bu da takriben 500 
günden -100'ü geçtiğinden dolayı gününü de tek tek sayarsak- 30 gün eksik eder. Şimdi, kimse 
diyemez ki, "biz 500 gün sonra şunu, şunu, şunu yapmaya söz verdik. 500 gün sonra ancak 
bunlar tahakkuk edecek". Bunu diyemezsiniz; çünkü, getirdiğiniz bütçeyle bu 500 güne uza
nan bütün zaman dilimini planlıyorsunuz. "Vani, nereye gideceğini, nasıl gideceğini, nasıl olur
sa nelerin elde edileceğini biz bu bütçeden görüyoruz. 500 gün sonra elde edebileceğiniz hedef
ler varsa, bu bütçede onlar görünüyor. Eğer, 500 günde hedeflediğiniz şeyleri elde edememiş-
seniz, o da bütçede görünüyor. Onun için, sizi tenkit ederken, Hükümetin verdiği vaatleri or
taya koyarken, "bunlar olmadı" derken, biz, sizin ortaya koyduğunuz, önümüze koyduğunuz 
bütçedeki tercihlerinizi nazarı itibara alarak değerlendirme yapıyoruz; yoksa, başka bir kayna
ğa dayanarak bir değerlendirme yapmıyoruz. Böyle olunca da, siz, önümüze getirdiğiniz büt
çeyle 500 günün nasıl geçeceğini, ne yapacağınızı, bunun sonunda elde edilecek şeylerin neler 
olduğunu zaten bizim önümüze koyuyorsunuz. İşte ben de bunları değerlendirmeye çalışacağım. 
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Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakanın, bütçenin takdiminde, grupların konuşmasından 
sonraki cevap konuşmasında ifade ettiği bir cümleyi de dikkatlerinize sunmak istiyorum; Sa
yın Başbakan, bu bütçede, enflasyon şikâyeti üzerine diyor ki, "bütçe keşke daha küçük olsay
dı." Zabıtlardan aynen aldım. Sayın Başbakanın böyle dememesi lazım. Belki o anda hissî ba
kımdan "enflasyonun artması, bütçe açığından dolayı oluyor, bütçe açığı da, bütçenin fazla 
olmasından dolayı fazlalaşıyor; bu bütçeyi küçültürsek, bütçe açığını da küçültür, enflasyonu 
da küçültebiliriz" manasında bunu söyledi. Ancak, bunu fevkalade büyük hata kabul ediyo
rum. Bütçeleri keşke daha büyütsek, daha büyük bütçelerle gelsek ve bütçe açığını da ortadan 
kaldırsak. Başbakanın ifade etmesi gereken sözün bu olması lazım. "Keşke daha küçük bir 
bütçe olsa" demesi, politik olarak yanlış olmuştur. Ben beklerdim ki, Sayın Başbakan "Türki
ye daha büyük bütçelere layık" desin ve "önümüzdeki yıllarda hepimiz, bütün iktidarlar bun
ları böyle getirmeye çalışacağız" desin. Bunu beklerdim; ancak, tam tersi, Sayın Başbakan "keşke 
daha küçük bir bütçe olsa" demiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yine, Sayın Başbakan, "bizim yaptığımız hiçbir kötü şey yok" di
yor. Hiçbir zaman böyle demek mümkün değildir. İktidarlar olsun -hatta fert bazında da alsak-
şahıslar olsun, birçok şeyleri iyi yapmak isterler. Hiçbir önyargıyla konuşmuyorum, hiçbir pe
şin fikirle değerlendirme yapmıyorum. Mutlaka, Sayın Başbakanın yaptığı iyi işler de var; ama, 
"Hiçbir şeyi kötü yapmadık" dediği zaman, mutlaka bu yanlış olur. İnsanın yaptığı pek çok 
kötü şey de olur. Nitekim, biraz sonra konulara da temas edeceğim. Bir insan, bir Başbakan 
çıkar da, Meclisin huzurunda "benim yaptığım hiçbir şey kötü değil, kötü hiçbir şey yapmadım" 
derse, peşin olarak çok rahatlıkla ifade edeyim, yaptığı birçok kötü şey olmuş olur, en başında 
da bu sözü söylemek kötü bir şey yapmış demek olur. 

ALİ GÜNAYDIN (Konya) — Kasıt yoksa, kötülükten bahsedilemez. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Tabiî, biz, kasıtla kötülük yaptı demiyoruz. Baş
bakanın ifadesi "biz, kötü hiçbir şey yapmadık" şeklindedir. Yani "biz, her şeyi mükemmel 
yaptık" diyor; hayır, kötü şeyler yapmak da beşerin kaderinde olan bir şeydir? Bunlar kendile
rine ikaz edildiği zaman, eğer görevliler düzeltirlerse takdir edilirler; değilse, hatada devam ederler. 

Değerli arkadaşlarım, biraz sonra bir makaleyi -yeri geldiği zaman- size okumak istiyo
rum. Kötü şey keşke yapılmasa. Kötü şeyi yapmak demek, kötü şeyi başlatmak demek de de
ğildir. Buradaki bütün münakaşalarda görüyoruz, bir şey tenkit edildiği zaman, değerli DYP'li 
ve SHP'li kıymetli parlamenter arkadaşlarımız, o tenkit edilen şeyin karşılığında dönüp ANAP'a 
diyorlar ki, "siz şunu yapmadınız mı?" Eğer, ANAP'ı yaptığından millet memnun olsaydı, 
siz bir koalisyon teşkil etmezdiniz; bunun altını ANAP çizmiş; mesele bitti. Sonra ne olacak?.. 
Şimdi ne tenkit edilirse "ANAP zamanında bu olmadı mı?" deniyor. Oldu da, işte, siz bu oyu 
aldınız, bu yüzde 27'ye ulaştınız ve yüzde 21 oy alan SHP ile, yüzde 48 oranını teşkil eden 
bir koalisyon kurdunuz. Hadi bakalım, şimdi sizin icraatınızı görelim, onu değerlendirelim... 

Bir diğer noktaya temas etmek istiyorum. Şimdiye kadar, Sayın Başbakan, yüzde 48'lik 
bu oranı, hep "biz ekseriyetiz, tabanda ekseriyetiz" diye ifade ediyordu. Kendisinin burada 
yaptığı bir konuşmasından sonra, bu ilci rakamı topladım ve "Bu yüzde 48, nasıl ekseriyet olu
yor?" diye sordum. Şimdi değiştirdi Sayın Başbakan; diyor ki, "Biz, Mecliste ekseriyetiz; ta
banda ekseriyet değiliz. Onu bir kademe ileriye götüren çok kıymetli SHP sözcüsü Gürpınar 
arkadaşımız da dedi ki, "gerçi yüzde 48 oy aldık; ama, yüzde 60 halk desteğine sahibiz." Bu 
nasıl oluyor, bilmiyorum; bizim taraftarlarımız vazgeçip DYP'li, SHP'li olmadı; ANAP'hlar 
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da vazgeçip DYP'li, SHP'li olmadı, başka partiler de böyle olmadı; nasıl oluyor da siz yüzde 
48 oyla yüzde 60 halk desteğine sahip oluyorsunuz?.. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Anketler yüzde 65'i gösteriyor. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Kişinin kerameti kendinden menkul olmamalı. An
ketleri kim yaptırıyorsa o anketlerin onun lehine rakam verdiğini herkes biliyor. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Anketleri biz yaptırmıyoruz, firmalar yaptırıyor. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yine bu konularda bir iki 
cümle daha.söylemek istiyorum! Sayın Başbakan, yine bir konuşmasında, "biz ne dediysek 
ne söz verdiysek onu yerine getirdik" dedi. Tabiî, ben şunu rahatlıkla kabul ediyorum : Bazı 
yapılması gereken icraatlar vardır ki, bu, 100 günde yapılamaz; kimse de, siz bunu 100 günde 
niye yapmadınız diye bir hesap soramaz, sorarsa da inandırıcı olmaz. Ancak, öyle şeyler var
dır ki, yüz günde değil, üç günde yapılır, bir günde yapılır. Mesela, değerli DYP'li arkadaşla
rım biliyorlar, Sayın Başbakanın imzasıyla, gazetelere, boy boy, bütün sayfa ilanlar verildi, "Bu 
otoyolların ve köprülerin geçiş ücretleri çok pahalıdır, biz iktidar olursak bunu yarıya indireceğiz" 
dendi. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bunun için yüz gün beklemeye lüzum var mı? Niye indirmi
yorsunuz?.. 

FEVZİ İŞBAŞARAN (İstanbul) — O dündü efendim!.. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Tabiî, inandırıcı olmak lazım. Ben gayet makul 
şeyler söylüyorum. Yani, siz verdiğiniz sözü, biz onu soralım diye yerine getirmiyorsunuz. Bu
nu bari söylemeyin; olmaz bu iş. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz "Özal'ı indireceğiz" dedik, daha indiremedik; Özal'ı 
indirince onu da indireceğiz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ne indiriyorlar efendim, asansör mü indiri
yorlar. Allahaşkına!.. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Gürpınar da öyle söyledi; doğru mantık. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yüz günde enflasyonu yüz
de 10'a niye indirmediniz diye size elbette hesap soramayız, sormuyoruz da; ama, "yüz günde 
değil, bir günde, bu verdiğiniz sözü yerine getirin" diyoruz, bunu da yapmıyorsunuz. Bunu 
söylediğimiz zaman, değerli DYP'li ve SHP'li üyeler buraya gelip, "ANAP yaptığı için böyle 
yaptık" diyorlar. Peki, siz, Cumhurbaşkanını indiremezseniz, hiçbir sözünüzü yerine getirme
yecek misiniz? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Getireceğiz. . 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — İkinci bir husus da şudur : "Fonları bütçeye 
koyacağız" dediniz ve bunun üzerinde o kadar durdunuz ki, o zaman biz, seçim çalışmaların
da, sizin bu söylediklerinizi doğru bulduk, "doğru söylüyorlar böyle olması lazım" dedik. Şimdi 
iktidar oldunuz. SHP de aynı şeyi söyledi. DYP de aynı şeyi söyledi. Fonları bütçeye koyabilir 
misiniz koyamaz mısınız : Koyabilirsiniz; ama, koymuyorsunuz. Koymadığınız halde -çok sev
diğim grup başkanvekili arkadaşıma hitap ederek söylüyorum- koyar görünüyorsunuz. Böyle 
olmaması lazım, bunu düzeltmeniz lazım. Çünkü, hakikaten, fonların bütçeye girmesi, bütçe 
disiplinini sağlar. 20 Ekim 1991'den önce şikâyet neydi? Şikâyet şuydu : fonda bir para var, 
bütçede de para var; bir taraftan bütçedeki harcamalar yapılırken, bazı yerlere para lazım olu
yor, siz, bütçe önceliklerini hiç nazarı itibara almadan, bu fondan para aktarıyorsunuz. Peki, 
şimdi değişik bir duruni var mı? Hayır, yok. Şimdi de getirdiğiniz, bir düzenleme ile -bu, 
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eskiden yazılı değildi- yazılı olarak, Başbakana, geçmiş dönemlerdeki tenkit ettiğiniz başba
kanların kullandığı yetkiyi veriyorsunuz. Dilerse bu fonların yüzde 100'ünü bütçeye koyuyor, 
dilerse yüzde 50'sini koyuyor, dilerse hiç koymuyor. Peki, ne farkı var? Niçin daha önce bunu 
söylüyorsunuz da şimdi niye yerine getirmiyorsunuz? Bunun için 500 gün beklemeye lüzum 
yok ki. Yaparsanız faydalı olur. Yapmazsanız bütçe disiplini ortadan kalkar; bütçe disiplini or
tadan kalkınca da, önceliklere, onların sıralandığı gibi, yer verilemez. Yer verilemeyince de her 
türlü icraat, her türlü yatırım, kendi haline bırakılmış olur; her zorlamayla, bir yerinden bir 
şey çekilir, bakarsınız ki, önceki hedeflediğiniz şeylerden çok uzak noktalara gelmişsiniz... 

Arz edeceğim bir nokta da, seçim çalışmaları boyunca, DYP de, SHP de denk bütçe ya
pacaklarını söylediler. Peki, bunu yapabilirler mi; yapabilirler; ama, bunu yapmanın şartı, ön
celikleri hakikaten iyi tayin ederek, bütçe gelirlerini, o kadar sarf etmek demektir. Şimdi, siz, 
açık bütçe yaptığınız zaman, hizmet yaptığınızı zannediyorsunuz öyle mi? Hayır açık bütçe 
ile hizmet yapılmaz. Açık bütçeyi yürütmek için, sonunda, o açık kadar karşılıksız para basa
caksınız; bu kaçınılmaz bir şeydir. Karşılıksız para bastığınız zaman ne olacaktır; şurada, Tür
kiye'nin şu kadar gayri safî millî hasılası var, bu kadar da emisyon hacmi var, karşılığında da 
para; bu, bunun dengi. Parayı artırdığınız zaman, o miktar fazlalaştnca, bu malın miktarı sa
bit kaldığına göre, onun karşılığında artıyor. Artınca ne oluyor? Şu hepimizin -özellikle SHP'li 
sosyaldemokrat arkadaşlarıma söylüyorum- bu işin edebiyatını yaparken dilimizden düşürme
diği köylü var ya, işçi var ya, esnaf var ya, onların cebinden alıyorsunuz. Niçin alıyorsunuz? 
Bu haklılık değil. Hem "bütçeyi denk yapacağız; fakir fukaranın, esnafın, köylünün, yani, ge
çimini güçlükle temin edenlerin üzerinden yükü kaldıracağız" diyorsunuz hem de kendi kara
rınızla -Plan ve Bütçe Komisyonunda ekseriyettesiniz- bu bütçeleri açık bir şekilde geçiriyorsu
nuz, Meclisin önüne getiriyorsunuz. Şimdi de biz, bunları size sadece ikaz bakımından söylü
yoruz; başka bir şey yapmamız mümkün değil; ama, bu ikazları da yapmazsak kendimizi me
sul sayıyoruz. Bunları bir kere daha ifade etmiş oluyorum. 

Peki, "Her dediğimizi yaptık, ne söz verdiysek yaptık" diyen Sayın Başbakanın -Üç tane 
misal verdim- bunları yapabilme imkânı varken yapmaması karşısında, biz, artık, diyebilir mi
yiz ki, "Sayın Hükümet, Sayın Başbakan, bu ana kadar ne söz verdiyse yaptığı için, bundan 
sonra da yapacaktır" Bunu söyleyemiyoruz. Bunu söylemek isteriz, söylemeyi arzu ederiz; ama, 
maalesef, önümüze koyduğunuz icraat, bunu, söylememize imkân vermiyor. Yani, biz, sizi tenkit 
etmiyoruz; siz, kendi kendinizi tenkit ettiriyorsunuz. 

Değerli SHP sözcüsü arkadaşım dedi ki, "temenni ediyor." Biz bu temennilere o kadar 
alıştık ki, SHP'li arkadaşlarımız buraya çıkıyor bazı temennilerde bulunuyorlar; biz de iştirak 
ediyoruz o temennilere; ancak, siz İktidarsınız; bu temennileri nasıl yapıyorsunuz hayret etme
mek mümkün değil. Bu temenniler iyi şeylerse, doğru şeylerse, yapılması gerekiyorsa, siz ikti
darsınız, yapıverin lütfen. 

Sayın sözcü "güveniyoruz bu Hükümete, kaynak bulması gerekir; bulacak da" diyor. İş
te, o kaynak dediğiniz şey bu bütçe; bütçede o kaynakları siz göstermişsiniz. Bu bütçeyle kay
nak bulamamışsanız, sonra nasıl bulacaksınız bu kaynağı, nereden gelecek bu kaynak? Bütçe
nin gelir bütçesini önümüze getirmişsiniz, kaynaklar da belli; hatta, kaynaklar yetmediği için, 
açık verecek bir bütçe haline getirmişsiniz, sonra gelip burada, Mecliste -sanki biz iktidarız 
siz muhalefetsiniz- bize karşı konuşurken, "biz bu kaynakları bulacağız, Hükümet bulmalıdır, 
bulması gerekir, bulacağına da inanıyoruz" diyorsunuz. Eğer bunu yapacak olsaydınız, 
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bütçeyi hazırlarken yapardınız, kaynaklarınızı bulacak olsaydınız, açık bütçeyle gelmezdiniz. 
Yani, siz kaynak bulmuş değilsiniz; olmayan kaynaklar da hiçbir yerden gelmez. 

Değerli kardeşlerim, kıymetli parlamenter arkadaşlarım; bu konuda söylenecek pek çok 
şey var; ancak, bunların hepsini bu kısa konuşmaya sığdırmak da mümkün değil. Ancak, yine 
bir "değişik gösterme"ye dikkat çekmek için; sizden istirham ettiğim için, ne yapıyorsanız lüt
fen onu söylerseniz daha başarılı olursunuz diye inandığım için, bir konuya daha dikkat çeke
rek bu kısmı bitirmek istiyorum. Sayın Başbakan, konuşmasında, Dışişleri Bakanı Vekilinin, 
Karabağ olayları, Azerî katliamı konusundaki bir beyanını tenkit etmemiz üzerine -gerek bası
na yaptığımız açıklamalar, gerekse burada yapılan konuşmalar üzerine- "Dışişleri Bakanı Ve
kili gayet güzel şeyler söyledi" dedi ve zabıttan okudu. O zabıt benim de elimde. Başbakanın 
okuduğu şeylerin hepsi doğru, hakikaten bu zabıtta var; ancak, eksik olan ne; devamını oku
madı. Ben de devamını şimdi size okuyayım. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — "La takra bussalate" dedi Sayın Başbakan. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Başbakan diyor ki, "şunu söyledi doğru değil mi, 
bunu söyledi doğru değil mi?.." Hepsi doğru. Arkasından da Dışişleri Bakanı Vekili "Kara
bağ, Azerbaycan'ın iç sorunudur" diyor. Bizim sınır olduğumuz yerde, ateşin düştüğü yerde 
ve o ateşin bizim insanlarımızı yaktığı yerde, biz "Karabağ, Ermenilerle Azerilerin sorunudur" 
dersek, Türkiye'ye de yazık ederiz, oradaki insanlara da yazık ederiz. Binlerce kilometre öte
den Amerika Dışişleri Bakanı böyle demiyor, biz burada, komşumuz, kendi sınır bölgemizde 
olan olaylar karşısında "bizi ilgilendirmez" diyebiliyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yanlış anlamışsınız, "biz, Azerilere saygılıyız; bu Azerilerin 
iç işi, bu meseleyi Azeriler halletsin" diyoruz. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bakın, işte bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tu
tanak Müdürlüğünün tutanakları; Sayın Bakanın sözlerini sizlere aktarıyorum; şunu dese Sa
yın Başbakan, kabul ederiz; "Dışişleri Bakanı Vekili hata etmiştir" tamam; hiç kimse bir şey 
demez... "Hata etmiştir, bizim görüşümüz bu değildir" der... Böyle denilmiyor ki, "Hayır, 
böyle söylememiştir" deniliyor. İşte, ben de size okuyorum : "Toprak dağılımı konusunda çe
şitli senaryolar, çeşitli şekiller düşünülebilir; ama, unutmayınız ki, Türkiye, bu konularda, doğ
rudan doğruya müdahale ederek, bir ülkenin toprağının diğerine verilmesini talep edecek veya 
bunu ısrarla gerçekleştirecek bir konumda değildir." Kim, size, bir ülkenin toprağını diğerine 
ver diyor? Toprak Karabağ'ın. Azerilerin toprağını Ermeniler almaya çalışıyorlar da onun için 
"Bunu önlemeye çalışın, yardımcı olun" diyoruz; kim diyor size "Ermenilerin toprağını Aze
rilere, Azerilerin toprağını Ermenilere verin" diye?.. Bunu kimse demiyor. Siz böyle yaklaşır
sanız, meseleyi çözmeniz mümkün değildir. 

Arkasından, devam ediyor, "Efendim, izin veriniz, Karabağ'ın gidip gitmemesi, Azeri Hü^ 
kümetinin sorunudur ve biz onlara her türlü desteği vaat ettik." Sorun, Azeri Hükümetinin 
sorunu değildir, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin sorunudur; çünkü, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti bu problemi halletmez ise eğer, yeni bir israil kurulacaktır orada. İki adım ileri, 
bir adım geri; israil, etrafındaki topraklara saldırarak nasıl tecavüz ettiyse, aynı şey burada 
da olacak; önce Şuşa Kenti gitmiş, Hocalı Köyü gitmiş vesaire vesaire... Bir adım geri çekile
cek, Birleşmiş Milletler müdahale edecek, arlcasından da, ortalık yatıştıktan sonra, bir adım 
daha, bir adım daha... Oynanmak istenen oyun gayet açıktır. (RP sıralarından alkışlar) 
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Birkaç gün önce basına intikal etti, değerli arkadaşlarımızın gözünden kaçmamıştır; Pen
tagon, Bush'a, Amerikan administrasyonuna bir rapor sundu. Pentagon kim?.. Pentagon, Ame
rika'nın Savunma Bakanlığı. Ne diyor Pentagon, raporunda? "Amerika'nın süper güç olarak 
ve tek güç olarak kalmasını temin etmek için, potansiyel güçleri ortadan kaldırmalıyız." Tür
kiye, şimdi, Sovyetler Birliğinden ayrılıp bağımsızlığına kavuşan Müslüman Türk cumhuriyet
leriyle bir araya gelir, bir birlik kurarsa, bu, büyük bir potansiyel güçtür. Bunu nasıl önleye
ceksiniz? Bağrına bir hançer saplarsınız, oraya bir ikinci İsrail kurdurursunuz; bu, o birliğin, 
o beraberliğin, o potansiyel gücün meydana çıkmasına mani olur. Nitekim, İsrail'in Ortado-
ğuda yaptığının aynısı meydana gelir... Bunu temin etmek için Amerika çırpınıyor, İngiltere 
çırpınıyor, Fransa çırpınıyor; bize gelince, "Bizim işimiz değil" diyoruz. Olmaz böyle şey, ha
kikaten yanlış olur. Keşke bunu en güzel şekilde çözseniz de ben de buradan size teşekkür et
sem. Mesele, tenkit değildir, mesele, neticeye ulaşmaktır. 

Milletimiz, konuyu çok yakından takip ediyor ve büyük reaksiyon da duyuyor. Bizim üze
rimizden Ermenistan'a yardım gidiyor, Türkiye'nin, mutlaka, bu konuyu halletmek mecburi
yeti vardır. Türkiye, bunu halletmediği takdirde mesuliyetten kurtulamaz ve bu büyük tarihi 
mesuliyetin altında, ben inanıyorum ki, iktidarlar fevkalade müşkül duruma düşerler. 

Çarpışan Ermenilerin bıraktıkları silahlar, bakıyorsunuz Fransız silahı, Amerikan silahı. 
Nereden gelmiş bunlar? Bizim üzerimizden geçen uçaklarla, bizim karayoUarımızdan, bizim 
demir yollarımızdan katarlarla gidiyor ve biz de çok insanî bir davranış yaptığımızı zannederek 
bunu yapıyoruz. Mühimmat dahil, içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz kolilerden, gösterme
lik olarak bir tanesini indirerek, battaniye olduğunu, kamuoyuna, TRT vasıtasıyla açıkladığı
mız bu şevki yata, Amerikalılar, Batılı ülkeler bize darılmasın diye müsaade ediyoruz, bu, sa
dece bundan dolayıdır. Hiç, insan, kendi kardeşlerini vuran silahların kendi üzerinden geçiril
mesine razı olur mu? Maalesef, ne kadar izinli uçak geçti bilmiyoruz, Dışişleri Bakanlığı da 
açıklamıyor, Millî Savunma Bakanlığı da açıklamıyor ve bunların hiçbirisi kontrol edilmedi. 

Hadiseye nasıl şahit olundu, Türk kamuoyuna bu olay nasıl intikal etti biliyor musunuz? 
Uçaklardan bir tanesi, bir gün sonra geçmek üzere izin almış; ama, bizim bilmediğimiz ne önemli 
madde, mühimmat ve silah taşıyor ki, bir gün evvel, izinsiz olarak, emrivaki ile geçiyor. Türki
ye, gayet geniş hava sahası olan bir ülke. Giriyor hava sahamıza uçak, üzerimizde uçuyor, uçu
yor, Ankara'ya doğru geliyor, nihayet Genelkurmay diyor ki: "İzinsiz bir uçak var, kayıtlarda 
yok, ne yapalım?" Dışişleri Bakanını arıyorlar, Dışişleri Bakanı yine gezide. Dışişleri Bakanı 
Vekilini arıyorlar... Genelkurmay diyor ki, "Biz sorduk, bize, uçağı indirin demedi." Arkasın
dan, Dışişleri Bakanı Vekili açıklama yaptı; "Ben yerimdeydim, kimse bana sormadı." 

Siz bir uçağı, gidin, Fransız, Alman, İngiliz hava sahasına sokun... Onlar birbirine sora
caklar, öyle mi?.. Amerikan hava sahasına girin; Pentagon, Baker'e soracak; Baker, Pentagon'a 
soracak, ondan sonra uçağı indirecekler... O anda indirirler. Burada iki türlü hata var; hem 
Silahlı Kuvvetlerimiz noksan davranmıştır hem Dışişleri Bakanlığımız... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dışişleri Bakanının ne günahı var? Haberi yoksa adamın... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bakanlığımız diyorum zaten. 
İyi, Başbakanın bir hadiseden haberi yokmuş; Başbakanın ne günahı var; Dışişleri Baka

nının bir hadiseden haberi yokmuş; Dışişleri Bakanının ne günahı var; Hükümetin ne günahı 
var... Bütün günah muhalefetin, bütün günah bizim, öyle mi? (RP sıralarından alkışlar) 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizin tabiî, sizin tabiî. Şimdi tertemizsin!.. İçişleri Bakanlığı 
yaptın. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Senin Bakanlığını da biliyoruz, biz. Senin hiç gü\ 
nahıh yok, sevabın var... Vicdansız!.. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Tenkit edilen konular, haklı konulardır. Bu haklı 
konulardaki tenkitlere böyle reaksiyon göstermeniz sizi daha haksız bir duruma düşürüyor. 
Bunda alınacak ibretler var, dersler var, memlekete sahip olun. Üzerimizden, bir uçtan diğer 
uca uçakları geçirmeyin, biz de "Memleketine güzel idare ediyorsunuz" diyelim. Yaptığınız 
şeyleri anlatıyoruz, ne yapalım yani? Anlatmayalım mı?.. 

Değerli arkadaşlarım, dış politikayla ilgili benzer konular Cezayir'de de cereyan ediyor. 

Demokrasiden yana olduğumuzu söylüyoruz. Hatta, biz, her defasında, demokrasinin bir 
gaye olmadığının, bir vasıta olduğunun takdim edilmesi gerektiğini ifade ediyoruz ve demok
rasiden kastın da, o milletin insanının, o milletin toplumunun daha mesut, daha müreffeh, 
insan haklarına sahip olarak yaşamasını temin etmek olduğunu söylüyoruz; ama, bazı insan
lar var, bu Meclis kürsülerinde de bazı parlamenterler var, bunun içerisine bakanlar da dahil, 
hatta Sayın Başbakan da aynı ifadeleri kullanıyor, demokrasiyi bir gaye olarak takdim ediyor
lar. Peki, demokrasi, insanların kendi idarelerini seçme hakkını tanıyan bir rejim değil mi? 
İnsanlar kendi idarelerini kendileri seçmeyecekler mi? Bir şartla seçecekler : Eğer, hâkim güç
ler, eğer emperyalist güçler, eğer bir ülkede, o ülkenin kültürünü, o ülkenin düşünce, inanç, 
adet, örf ve ananelerine kendilerine benzetmek isteyenler razı ise seçecekler. İşte Cezayir'de 
olan budur. Eğer. inananlar, "biz bu idareyi istiyoruz, başımızdaki idareyi istemiyoruz" derse, 
buna hakları yok. Bunun adı da demokrasi... 

Dünyanın birçok yerinde ihtilal oldu. Rusya'da, yarım yamalak, bir ihtilal miydi, ihtilal 
teşebbüsü müydü, yoksa bir danışıklı dövüş müydü; kimsenin anlayamadığı bir şeyler oldu. 
Her neyse, oldu ya. Askerî idare yönetime tekrar el koydu. Bunun üzerine, bizim bütün değerli 
idarecilerimizin değerli siyaset adamlarımızın, değerli bakanlarımızın -yeni-eski- hepsi, bu ha
dise karşısında büyük bir reaksiyon gösterdiler, şiddetle karşı çıktılar ve haklıydılar. Bir millet, 
bir toplumu seçiyor, o toplumu şöyle veya böyle değiştiriyor, herkesin ona saygı göstermesi la
zım. Aynı şey Cezayir'de olurken niçin susuyorsunuz? Bu, kendi kendimizle tezada düşmek olur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — 12 Eylülde siz ne yaptınız? 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) —• Konuşsaydınız ya o zaman 12 Eylülde... 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Ben, genellikle, laf atanlara cevap vermem. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Veremezsin ki zaten. 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Ama, bir konunun açıklığa çıkması için, bu ko

nuya cevap vereyim. 
Bize "12 Eylülde ne yaptınız?" diyorlar, yani, silahı alnınıza dayadıkları zaman konuştu

nuz mu anlamında; bunu söylüyorlar; değil mi? Başka bir manada anlaşılır mı? Peki, şimdi 
ben soruyorum : Cezayir'deki ihtilalciler sizin alnınıza mı silah dayadı da susuyorsunuz?.. Ni
çin susuyorsunuz?.. (RP sıralarından "Bravo" sesleri/alkışlar) 

ALİ OĞUZ (İstanbul) —Biz mahkemede hiç susmadık, hiç susmadık evvel Allah... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — O konuda beyanımız var. Tutum ve davranışlarını tasvip 

etmediğimize dair beyanımız var. 
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OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Bize silah dayamışlar, bizi almış götürmüşler, ik
tidarı da bırakarak, bizi almış götürmüşler, biz de, bütün direnme gücümüzü kullanarak di
renmişiz, halen de hiçbir şeyi eksiltmeden ifade ediyoruz. Peki, size kim silah dayıyor? Ceza
yir'de olanlar varken, bizim bilmediğimiz gizli güçler sizi tehdit mi ediyorlar? Bilmiyorsak söy
leyin, "bu arkadaşlarımızın da hakkı var" diyelim. Sorduğunuz sorulara dikkat edin... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Tasvip etmediğimize dair beyanımız vardır efendim. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Teşekkür ederim, sizin beyanınızdan dolayı sizi 

kutlarım. Bir de, bizim, Hükümetimiz var. O Hükümet sadece sizin değil, Türkiye'nin Hükü
meti, hepimizin Hükümeti ve bu Hükümetin de kendisine düşen görevi, asgarî, Yeltsin'e des
tek olacak kadar yaptığı görevi, burada da yerine getirmesi lazım; ama, ne çare!.. 

Sosyaldemokratlar, sizlere ne oldu?.. Hiç sesinizi çıkarmıyorsunuz. (RP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz, Meclise devam etmediğiniz için burada söylenenleri bil

miyorsunuz. Bunlar kürsüde söylendi; ama, siz Meclise gelmiyorsunuz. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Hani... Hani insan hakları?.. Hani demokrasi?., 

Ne oldu bunlar yahu!.. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Siz söylediniz de ne oldu? 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Galiba, bunlar rafa kalktı. Hiç olmazsa, insanlar, 

kendilerine saygı bakımından, inandıkları şeyi söylemeliler. Şimdi, siz, bir de onu söylemedik
ten başka, söylenmemesi lehinde tavır koyarsanız, elbette sadece üzüntümü ifade etmekten başka 
yapacak bir şey elimden gelmiyor. 

Değerli arkadaşlarım, zaman çok hızlı akıyor. Anarşi konusuna da temas etmek istiyo
rum. Anarşiyi sizin bu yaklaşımla önlemeniz mümkün değil; çünkü, size birisi bir iyi söz söy
lediği zaman, siz altında bir şey arıyorsunuz. Böyle olur mu? Size, birisi, "şu şu yanlıştır, şöyle 
yaparsanız daha doğru olur" diyor, o zaman da kalkıyorsunuz, birtakım şeyler söylüyorsu
nuz. Allahaşkına yapmayın. Bunu biz kötülük için söylemiyoruz, inandığımız şeyleri söylüyo
ruz, yaparsanız daha iyi olur, yapmazsanız zarar görürüz. Hepimiz aynı gemideyiz, bu gemi, 
sadece sizin içinde bulunduğunuz bir gemi değil, hepimiz aynı gemideyiz, hepimiz zarar görü
rüz. Gelin, beraberce bunları düzeltelim. 

I 

Şimdi, anarşi konusunda yapılacak işleri yapmıyorsunuz. Anarşi konusunda yapılacak iş
lerin başında, bölgede bizi birbirimize bağlayan bağları iyi teşhis etmek gerekir. Bizi, bölgede 
birbirimize bağlayan bağlar, inanç bağlarıdır. Bunlar tahrip edilirse o bölgeye yaklaşamazsı-
nız. (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Herkeste var inanç bağları. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Gayet tabiî... tşte onun için size teklif ediyorum. 

Bizi birbirimize bağlayan bağlar inanç bağlandır, tşte, sizin bu bağları takviye etmeniz lazım; 
tahrip etmeniz değil. Şimdi, orada bu tahrip ediliyor. Bu takviye edilmiyor. Bölgedeki davranış 
biçimi yanlış. 

Geçen gün birisi derdini mektupla bize yazmış; çünkü, temel insan haklarına saygı göster
diğimizi bildikleri için dertlerini bize anlatıyorlar. Bu kişi camiden çıkmış, başında takkesi varmış; 
yakalamışlar, karakola götürmüşler, hakaret etmişler. Adamcağıza bu muameleyi yapmak yanlış, 
Siz "böyle emrediyorsunuz" demiyorum. Niçin anlamazlıktan geliyorsunuz?.. "Siz bunu böy
le istiyorsunuz" demiyorum. Bu tatbikat orada yapılırsa, bunu siz önleyeceksiniz; çünkü, gö-
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revli sizsiniz, İktidar bunu önleyecektir. İktidar, orada "Rabbım Allah" diyeni, ayin yaptı diye 
içeri tıkacak, ondan sonra gelip diyeceksiniz ki, "biz kardeşlik istiyoruz"... Bunlar yanlıştır. 

Kimse anarşinin yanında olamaz, kimse anarşiye destek olamaz ve anarşik hadiselerde fi
kir diye bir şeyi, şöyle veya böyle aramak da mümkün değildir; anarşinin fikri mikri olmaz. 
Hangi düşüncede olursa olsun, bir insan anarşi çıkarırsa, o insanın karşısına bütün gücümüzle 
çıkmamız lazım... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — İstanbul Üniversitesindeki olaylarda çıktın mı? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Her zaman ifade ediyorum, şimdi bir kere daha 

ifade ediyorum. İçişleri Bakanlığım döneminde de bunu böyle söyledim. "Anarşiyi çıkaran İçendi 
öz kardeşim de olsa yakasına yapışırım" sözü... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)— Yapış o zaman yakasına... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bana, DYP'li milletvekilleri,' 'yapış yakasına'' diyor. 

Beni iktidar zannediyorlar herhalde, Başbakanım zannediyorlar.. (RP sıralarından alkışlar) Bunu, 
kendi Başbakanınıza söyleyeceksiniz, kendi İçişleri Bakanınıza söyleceksiniz. Ben o görevde 
olsam, ben yapışırım; gayet açık söylüyorum... 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — İçişleri Bakanlığın sırasında seni de gördük evvelce!.. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — İstanbul Hukuk Fakültesindeki saldırılarda 

gördük!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Hepsiyle mücadele edin; anarşiyi yapan herkesle 

mücadele edin; çünkü, anarşinin fikri olmaz. Yani, şu insanlar bizim fikrimizde anarşi yapı
yorlar, onlara hoş görünelim, bu insanlar karşı fikirde anarşi yapıyorlar, onlara karşı çıkalım 
olmaz. Anarşi çıkaranların -düşüncesi, ister sizin düşüncenizde olsun, ister başkasının düşün
cesinde hepsinin karşısına çıkmak zorundasınız. (DYP sıralarından gürültüler) 

Şu laf atma beceriniz kadar, icraat yapma beceriniz de olsa, halledeceksiniz. (RP sırala
rından alkışlar) 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Bizi izleyin. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sizi izlemeye devam ediyoruz, Star-l'e benzedi

niz!.. (RP sıralarından alkışlar) 
Başbakanlığın bütçesi konuşuluyor, Sayın Başbakan buraya geldi; ben içimden, ne kadar 

büyük bir hürmet gösteriyor, kendi bütçesi konuşulurken Mecliste bulunuyor Sayın Başbakan, 
bir de Bakanları getirmiş dedim, bu duygu ve düşünceler içerisinde, bu konuşmayı yaparken, 
Sayın Başbakanın da bunu dinleyeceğini kabul ettim. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — .Bakanlar Kurulunun toplantısı var, oraya gitti; siz de 
bakanlık yaptınız, bilirsiniz. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Tabiî de, Bakanlar Kurulu toplantısının saatini Sayın 
Başbakan tespit ediyor; öğleden sonra da, akşam da olur. (RP sıralarından alkışlar) Yani, biri
leri emrediyor da, Sayın Başbakan ona uyuyor değil kendi bildiği gibi tespit ediyor. 

Meğer neymiş mesele; demin oylarınızla kabul edilen önerge var ya, mesele onun, bütçe 
görüşmelerinin arasına sokulmasıymış. (DYP sıralarından, "hayır, hayır" sesleri) 

Rica ederim... İnanarak söylüyorum, siz de benim doğru söylediğime inanıyorsunuz. (DYP 
sıralarından, "daha sonra zabıtları okur" sesleri) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Biz de inanıyoruz; yalnız, olayı saptırıyorsunuz. 
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OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Doğru, okur; ondan kuşkum yok; ama, arkadaşı
nızı ikaz edin, bu iş budur. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Onu Cumhurbaşkanı rica etmiş, geçiriverin diye, onun 
için. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Haa, ne zamandan beri Cumhurbaşkanının emir
lerine böyle bağlılık gösteriyorsunuz, hayret?! (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, 3 dakikanız kaldj. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, TRT konusu, MİT konusu... 
TURHAN TAVAN (Bursa) — Tahammül ediyoruz!.. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Hepimiz birbirimize tahammül ediyoruz değerli 

arkadaşlarım; yani, hiç kimse kendisini, karşısındaki gibi kabul etmiyor; hiç kimse de, karşı-
dakinin söylediğin yüzde yüz kabul ediyorum diye bir şey söylemez. Hepimiz, birbirimize ta
hammül ediyoruz; zaten, uzlaşmanın gereği, manası ve kıymeti de burada; hepimizin değişik 
fikirleri var; ama, uygarca birbirimizle konuşabiliyoruz; değerli olan da budur. 

Değerli arkadaşlarım, MİT konusunda bir cümle söylemek istiyorum. Bu cümleyi belki 
çok açıklayacak zaman yok; ama, MİT Müsteşarının bunu anlayacağını gayet iyi biliyorum. 
MİT, kendi görevi olmayan, kanunla kendisine verilmiş görevlerin dışında bulunan konularla 
uğraşacağına, bıremniyct ve istihbarat konularına ağırlık verse, ben inanıyorum ki, şu hadise
lerin pek çoğu daha başlamadan tespit edilebilir, önlenebilir. Mesela, İstanbul'da bir süper-
marketin kundaklanması olayı oldu; bütün gazeteciler, bizim emniyet ve istihbarat teşkilatları
mızın haber vererek, uyararak oraya göndermesi gereken emniyet ve asayiş güçlerinden önce 
orada oldular. Bunun olmaması lazım. Bunun olmaması da sözle olmaz. Millî Istahbarat Teş
kilatımız, birtakım inananlann peşinde koşacağına, anarşistlerin peşinde koşarsa, ben zanne
diyorum ki, onu halledebilecek güçtedir. (RP sıralarından alkışlar) 

Büyük bir ahlak tahribatı var. Bu ahlak tahribatını biz yıllarca dile getirdik, söyledik söy
ledik; değerli arkadaşlarımız yeterli ağırlıkla üzerine eğilmediler. 

Şimdi de, bizim düşüncemizde olmayan bir gazeteciden, tamamen bizim dışımızdaki bir 
gazeteciden bu değerlendirmeyi okuyarak sözlerimi bitirip, saygılar sunarak huzurlarınızdan 
ayrılacağım. Şu anda, sizlere bu gazetecinin "Yozlaşan Toplum" başlıklı yazısını sunuyo
rum : "Sabah, gazeteleri açıp bakıyorum, tümü çıplak resimlerle dolu. Çıplaklık, yaşamımı
zın vazgeçilmez bir parçası oldu. Belki tek başına'çıplaklık olsa böyle dikkati çekmeyecek; ama, 
bunu izleyen pislik, çirkinlik ve iğrençlik, miğdemi bulandırıyor. Hem ülkem, hem de kendi 
adıma... Korkunç bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'de beyinlere yerleştirmek için yıllarca pompa
lanan 'köşeyi dön de nasıl dönersen dön' anlayışının tohumları, işte meyvesini verdi. Bir yanda 
sömürülen, horlanan, iş bulamayan, enflasyonun altında silindir gibi ezilen çilekeş milyonlar, 
öte yanda ise anormal bir lüks, şatafat, haram para, Mercedes ve BMW'Ier, çıplak seks göste
rileri, gece hayatı.. Ve iğrenç, utanç verici manzaralar... Diskoteklerde dudak dudağa öpüşen 
kadınlar, ithal malı şarkıcıların ve grupların seks gösterileri. Bunlara bir gecede ve döviz ola
rak milyarlarımız akıtılıyor. Ayıptır, ayıp! Aslında, seks figürleri yapan; ama, güya dans eden 
kadınların etekleri bellerine çıkmış, bacakları ve..." söylemekten utandığım şekilde yazı devam 
ediyor "Defile yapılıyor, çıplak mankenlerle... Otomobil sergisi açılıyor, çıplak kadınlarla... 
Deterjan tanıtımı yapılıyor, çıplak genç kızlarla. Soyunmayana hayat yok. Ortalık..." yine bir
takım utanılacak şeyler var, bu bölümleri Meclisin mehabeti için atlayarak geçiyorum "Hayat 
kadınlarının sayısı giderek artıyor, özellikle büyük kentlerimiz ve şimdi de Karadeniz böl-
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gemiz, ithal malı fahişelerle dolu. Rus, Romen, Uzakdoğulu 72 milletin fahişesi Türkiye'yi mes
ken tutmuş. Bunlar bir yanda döviz karşılığı fuhuş yapıyor, öte yanda hastalık saçıyor. Sadece 
bunlar mı? Büyük kentlerimizin 'revü, dans grubu' adı altında gelen her ülkeden 'sanatçılarla' 
kaynıyor. Bunların tümü döviz karşılığı fuhuş yapıyor." 

Değerli arkadaşlar; bunları uzun uzun anlatmaya da lüzum yok. Böyle bir ahlak tahriba
tının içindeyiz. Bunu düzeltelim dediğimiz zaman, karşımızdaki arkadaşlar "yani biz buna inan
mıyor muyuz?" diyorlar. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Biz de onu diyoruz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — işte, siz inandığınız için biz bunu sizden istiyoruz. 

(RP sıralarından alkışlar) 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Biz onu düzelteceğiz gayet tabiî. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Önlem gayet kolay. Bütün bu ahlaksızlık ve fuhuş 

yuvalarıyla, bu telekızlarla, her türlü kötülüğün yapıldığı yerlerle mücadele edersiniz. Geçmiş 
dönemde bunlar nasıl ortadan kaldırıldı diye karıştırın zabıtları, gazete koleksiyonlarına bir 
bakın. Biz elimizden gelen yardımı yaparız ve her türlü desteği veririz; yeter ki, bu ahlak tahri
batına bir "dur" diyebilelim. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerimi tamamlarken, TRT'nin tutumuyla ilgili olarak şunları söy
lemek istiyorum .'TRT'nin bu tutumuyla siz bu ahlak tahribatını isteseniz de önleyemezsiniz. 
tyi niyetli olabilirsiniz; ama, önce TRT'yi düzelteceksiniz. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) , 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk'e teşekkür ederiz. 
Saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.53 
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İKlNCl OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkûnveklli Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Işılûy Saygın (İzmir) 

— e . ı ı 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. • .- • 

Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

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

A) BAŞBAKANLIK (Devam) 
1, — Başbakanlık 1992 Malî Yılı Bütçesi 

: 2. — Başbakanlık 1990 Malt Yılı Kcsinlıesabı 
BAŞKAN — Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Gölhan. 
Buyurun Sayın Gölhan. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖLHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; 1992 malî yılı Başbakanlık bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini 
sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Başbakanlık bütçesinin, ülkemize,milletimize ve Başbakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum. 

Anayasanın 112 nci maddesi gereğince, başbakan, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlaya
caktır, işbirliğini temin edecektir; hükümetin genel siyasetini yürütmekten sorumlu olacaktır. 
Ayrıca başbakan, bakanların, görevlerini Anayasaya ve yasalara uygun olarak yerine getirip 
getirmediklerini izleyecek, bunları düzenleyecektir. 

O itibarla, Başbakanlık bütçesi müzakere edilirken, Hükümetin genel politikasıyla ilgili, 
ülkenin bütün sorunlarını bu platformda tartışmak, mutat hale gelmiştir. O nedenle, muhale
fetin değerli hatiplerinin her konudaki görüşlerini saygıyla karşılıyorum. 

Bütçe müzakereleri, bu Yüce Meclisin en önemli işlevlerinden bir tanesidir. Milletimizin 
binbir fedakârlıkla, alınteri, el emeği, göz nuru karşılığı kazandığı meblağlardan ödediği ver
gilerle oluşturulan bütçelerin, halkımızın tercih ve beklentileri doğrultusunda sarf edilip edil
mediği ve bunun nerelere verildiği konusu tartışılmalıdır, üzerinde titizlikle durulmalıdır. 

Kamu kaynakları, ülke ve millet yararına en uygun şekilde kullanılıyor mu, kullanılmıyor 
mu; bunu inceleyip tartışmak durumunda olduğumuzun idraki içindeyim. 
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Türk Milletinin en üst seviyede temsil edildiği bu Yüce Mecliste, aziz milletimizin bizlere 
bahşettiği bu yüce kürsüden, muhalefet hatiplerinin her söylediği söz mutlak yanlış mıdır?.. 
Hayır, iktidarın her yaptığı kötü müdür? Hayır. Peki, muhalefetin her söylediği de doğru mu
dur? Şüphesiz o da değil. Ancak, bunun bir ortasını bulmak durumundayız. 

Güvenoyu almasından bu yana henüz 100 gün geçen bir Hükümetin her şeyi halledeceğini 
ummak, beklemek; bu Hükümetin ülkenin bütün sorunlarını bu 100 gün zarfında çözeceğini 
söyleyebilmek, gayet tabiî ki mümkün olmaz. 

Değerli milletvekilleri, Demire! Hükümetiyle birlikte, bu Yüce Mecliste ve ülkemizde önemli 
bazı yenilikler ve değişiklikler olmuştur. Geçen dönem bu Parlamentoda olan milletvekili ar
kadaşlarım bunu yakinen izleme imkânını, mukayese etme imkânını bulacaklardır. 

Türkiye, şimdi, daha iyi işleyen bir Parlamentoya sahiptir. Milletvekillerinin dahi sessiz 
siyaset yaptığı dönemler çok gerilerde kalmıştır. Her ay yapılan -liderler seviyesindeki- açık 
oturumlarda, halkımıza verilen mesajlarla, iktidar kadar muhalefet partilerimizin de görüşle
rinin öğrenilme imkânı sağlanmaktadır. Yine, Mecliste yapılan müzakereler, az da olsa öz de 
olsa, televizyon ekranlarından halkımıza yansıtılmaktadır. Bu suretli, kamuoyunun bilgilendi
rilmesi, bilinçlendirilmesi sağlanmış olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yine, bu 100 gün zarfında, devletin bütün kapıları halka açılmıştır, 
halkın devletle kucaklaşması sağlanmıştır. Halkımızın, azamî ölçüde yönetime katılmasına gayret 
edilmektedir. Bunu niye çok görüyorlar, anlamak mümkün değildir. Bu, niye kıskanılıyor?.. 

Değerli ANAP sözcüsü Mehmet Gedik arkadaşımız, Hükümet Başkanımız için "misafir 
ağırlamaktan rota çizmeye zaman ayıramıyor" diyor. 

Değerli arkadaşlar, tabiî ki, biz, milleti her zaman kucaklamak için varız. Siz, milletimizi 
ağırlayamadığınız için, milletin dertlerini dinlcyemediğiniz için milletten koptunuz; onun için 
size küstü bu millet ve sizi iktidardan düşürdü. Milleti kucaklayamayan iktidarların akıbeti 
de gayet tabiî öyle olacaktır. Biz, vatandaşla devlet arasındaki ihtilafları ortadan kaldıracak, 
vatandaşla devletimizi kucaklaştıracak, vatandaşımızı mutlu edecek her icraatın takipçisi ve 
destekçisi olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Tabiî, ki, bugüne kadar yapılan çalışmalarla, ülke
nin, bekleyen bütün sorunlarını halletmek ve çözmek de mümkün değildir. Bu, hepinizin tak
dirindedir. 

Değerli milletvekilleri, esasen, bir ülkede sorunlar hiçbir zaman bitmez. Eski sorunlar bi
ter, yeni sorunlar başlar; hükümetler gelir, hükümetler gider; hükümetler yine birbirlerine bir
takım sorunlar aktarır; bu, doğal bir şeydir. Her hükümet, bir sonra gelene yeni yeni sorunlar 
devredecektir. Şu andaki Koalisyon Flükümeti, Anavatan Hükümetinden birtakım sorunlar dev
ralmıştır. Bu sorunların bir kısmı, belki büyük bir kısmı çözülecektir; ama, bu Hükümet de, 
bundan sonra gelecek hükümetlere başka sorunlar devredecektir. 

Hükümetin, 100 günlük icraatı hakkında kesin bir kanaat sahibi olabilmek için, 1991 yılı 
sonunda devralman tabloya bakmakta yarar vardır. 

Ne olmuş 1991 yılı sonunda?.. Ülke kalkınması durmuş, nüfusumuz yüzde 2,2 artmış, bu
na mukabil kalkınma hızı yüzde 1,5 olmuştur. Yani, 1990 yılında fert başına düşen millî gelir, 
1991 yılında fert başına düşen millî gelirden fazladır; başka bir tabirle, 1991 yılında millet biraz 
daha fakirleşmiştir. 
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Dış borçlar 50 milyar dolara doğru dayanmış, iç borçlar 88 trilyon liraya ulaşmış, devletin 
hesap ve kitabı biraz dağılmıştır. 1992 yılı bütçesi biraz harcanmıştır. Ne demek harcanmış?.. 
Geçtiğimiz yıllarda bu bütçenin bir kısmı yenmiş. Nasıl yenmiş?.. Biliyorsunuz, bu sene, 207 
trilyon liralık bütçenin 42 trilyon lirası, yani beşte biri veya yüzde 20'si, geçtiğimiz dönemler
deki borçların faizlerine ödenecektir. 

Bütçenin, bu ödemelerden sonra kalan bölümünün 100 trilyon liralık kısmı da, memur 
maaşlarına ve cari harcamalarına gidecektir. 

Peki, yatırımlara ne kalacak?.. Yatırımlara fazla bir şey yok; 27 trilyon lira kalıyor. Peki, bu 
27 trilyon lira ile ne yapılacak?.. Sıkıntı burada. Tabiî İd projelerin öncelikleri saptanacak, bir ter
cih sistemi getirilecektir, tş bununla da bitmiyor; senelerdir bitirilemeyen, müzminleşmiş projeler 
var; bu 27 trilyon lirayı, bu projeleri de göz önünde bulundurarak dağıtmak mecburiyetindeyiz, 

Bakınız, müzminleşen ve hakikaten ekonomiye bir an evvel girmesinde yarar olan bir sü
rü proje var. Bu projeler, şu veya bu nedenle bitirilememiş ve bitirilmeleri gecikmiş. Örneğin, 
Edirne Çimento Fabrikasmdaki gecikme, süresi tam sekiz sene. Sekiz sene önce bu çimento 
fabrikası işletmeye alınabilirdi. Edirne Tıp Fakültesi Hastanesinin yapımı onbir sene, Eskişehir 
Tıp Fakültesi Hastanesi yine onbir sene, Sivas Tıp Fakültesi Hastanesi dokuz sene gecikmiştir. 
"Doğunun kalkınması diyoruz... Bir Kars Şeker Fabrikası vardı; bu fabrikadaki gecikme süresi 
sekiz senedir. Sekiz sene evvel bitirilebilirdi bu proje. Çorum Şeker Fabrikasında dokuz sene 
gecikme vardır. Her zaman iftihar ettiğimiz, "günde 3 milyar, 5 milyar lira veriyoruz" diye 
övündüğümüz GAP'ta dahi gecikmeler vardır. Urfa Tünelindeki gecikme dokuz sene, Atatürk 
Barajındaki gecikme yedi senedir. Erciş Koçköprü Projesinde on senelik gecikme vardır. Har-
şit Projesi onbir sene gecikmiştir. Kelkit Kılıçkaya Çamlıgöze Barajı altı sene gecikmiştir. Mar
maris ve Bodrum turistik yolları dokuz sene gecikmiştir. Hele hele, bir Arifiye - Sincan demir
yolu var ki, 1986'dan bu yana hiçbir şey yapılamamıştır; "etüt yapılacak, proje yapılacak veya 
finansmanı bulunacak" gibi sözlerle, 1980'de ne yapılmışsa o şekilde duruyor. Buradaki ge
cikme de, en az on senedir Hükümet, bu projelerin finansmanını da, gayet tabiî ki, bütçede, 
yatırıma tahsis edilen pay içerisinde mütalaa etmek ve bir kısmını bu sene, bir kısmını önü
müzdeki senelerde bitirmek durumundadır. 

Bu projeler neden gecikmiştir? Gayet tabiî, Hükümet, elindeki imkânları başka kaynaklara 
aktarmışür; biraz, plan ve program mefhumundan sapılmıştır; o itibarla gecikmeler olmuştur. 

Kaynakların gerekli olan yerlere sarf edilmesinin yolu da, gayet tabiî ki, planlama kavra
mından geçer. 

Değerli milletvekilleri, yine 1991 yılı sonunda, kamu iktisadî teşebbüslerinin sadece işlet
meci kuruluşlarının zararı 12,5 trilyon lira olmuştur, kamu kesimi borçlanma gereğinin gayri 
safı millî hâsılaya oranı yüzde 12,6'ya çıkmıştır. 

Söz buraya gelmişken değinmek isterim ki, Refah Partisi Sözcümüz Sayın Oğuzhan Asil-
türk, Sayın Başbakanımızın bir sözünü dile getirdiler ve "Keşke bu bütçe daha küçük olsaydı 
dftmemeliydi Sayın Başbakan" dediler. Evet, Sayın Başbakan, kamu kesiminin borçlanma ge
reğinin 1992 bütçesinde de 8,8 oranında olduğu, bütçenin 32 trilyon lira açık verdiği ve daha 
az bir açıkla bütçeyi 207 trilyonun altına düşüremediği için keşke daha küçük bir bütçe yapa-
bilseydik demiştir. Sığdıramamışızdır bütçeye devletin giderlerini ve ihtiyaçlarını. Bu maksatla 
söylenmiş bir sözdür. 

Bugün, enflasyondan hepimiz şikâyetçiyiz. Enflasyonu düşürmenin yolu, kamu finans
man ihtiyacının düşürülmesine bağlıdır; ania, bu bütçede de 32 trilyonluk açıkla huzurunuza 
gelinmiştir. ' '.' 
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Değerli arkadaşlarım, yine 1991 sonunda ne olmuştur?.. Enflasyon yüzde 71 olmuştur, 
Toprak Mahsulleri Ofisi 13 trilyon lira borçlanmıştır. Stoktaki mahsulün değeri 6 trilyon lira
dır, açık ve zarar ise 7 trilyon liradır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin köylüye olan borcu 1 trilyon 257 milyar lira, Tarım Satış ve 
Kredi Kooperatiflerinin köylü ve çiftçiye olan borcu 2,5 trilyon lira, Çay - Kur'un üreticiye borcü 
62 milyar lira, orman köylüsünün çalıştırılıp ödenemeyen parası 500 milyar lira, yine pancar 
parası olarak köylümüze olan borcumuz 2,5 trilyon liradır. Devletin, iş yaptırdığı müteahhitle
re ise 5 trilyon borcu vardır. İşçilerin toplusözleşme farkları yine o kadardır ve ödenememiştir. 

Bağ - Kur üyelerinin prim borçları 5 trilyon liraya ulaşmış.. Tabiî ki, bu arada işsizlik art
mış, gelir dağılımı bozulmuş. Üniversite kapılarında yüzbinlerce kişi nöbette bekler durumda... 

Hastane kapılarında fakir fukara vatandaşların işleri yapılamaz hale gelmiştir, vatandaş
larımız bekletilmişlerdir ve vatandaşımızın hastanelerden şikâyetleri ayyuka çıkmıştır. Yolsuz
luk söylentileri de tabiî ki, devletimizi yıpratmıştır. 

ANAP sözcüsü değerli arkadaşımız, 'Atmış olduğunuz çamurları 500 günde temizlersiniz" diyor. 
Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri, biz, hiç kimseye çamur atmadık, çamur sıçrat

madık. Kimse hakkında dosya da tanzim etmiş değiliz. Başbakanlık Müfettişler Kurulunca ve
ya Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanıp sizlere sunulan; ama, sizin işleme koymadığınız, 
hasıraltı ettiğiniz dosyaları ortaya çıkardık. 10 Nisan 1989 tarihinde zamanın Başbakanına ve
rilen dosyayı işleme koyduk. Biz kimseye çamur atmadık ve atılan çamurları temizlemeye çalı
şıyoruz, devletimizi aklamaya uğraşıyoruz. Bu, sadece bizim görevimiz değil, hepimizin göre
vidir. Ama, maalesef, bu Hükümetten önceki Hükümet, bunları yapmadı. 

Bazı arkadaşlarımızı itham altında bıraktınız. Bu, hangimize menfaat sağlar? Bir kısım 
masum arkadaşlarımıza atılan çamurları ve lekeleri temizlemeye çalışıyoruz. Bunu keşke yapa-
bilseydiniz. Devletin aklanması lazım değerli arkadaşlarım. 

Ayrıca, yine, herkesi konut sahibi yapacağız diye yola çıktık ve maalesef, Türkiye'yi baştan 
başa konut mezarlarıyla doldurduk... Ekonomik sıkıntılardan dolayı borcunu ödeyemeyen, faiz 
yükü altında ezilen milyonlarca vatandaşımız, devlete sıcak bakmaktan uzaklaştı; soğuk bakar oldu. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, 1991 yılında ayrıca ne olmuş : Türkiye, Birleşmiş Milletler 
ölçütlerine göre, insan hakları ve demokrasi değerlendirilmesinde 66 ncı sıraya düşmüş; evet, 
66 ncı sıradayız. 24 OECD ülkesi içerisinde, Türkiye, enflasyonu en yüksek olan, en pahalı 
olan ve en fakir bir ülke görünümünde. Nüfusumuzun yüzde 46'sı hâlâ sosyal güvenceden yok
sun. Ekonomide istikrar bozulmuş ve ülkemizde kan dökülmesi, cinayetler ve banka soygunla
rı devam edip gitmekte. 

tşte, 1991 yılı sonunda, satırbaşlarıyla, ülkemizin durumu budur. Bunları şikâyet olarak-
veya geçmiş dönemleri kötülemek için söylemiyorum değerli milletvekilleri; sadece durumun 
tespit ve tescili için hatırlatıyorum. 

Bu tabloyu devralan yeni Hükümet, tabiî, 100 gün içinde bu sorunların hepsinin üstesin
den gelecek değil; ama birçok hizmetler de yapmış. Bir defa, köylü ve çiftçimizin devletten ala
cakları parayı ödemiş. Başka ne yapmış? Küçük çiftçimizin, köylünün Ziraat Bankasına 5 mil
yona kadar olan borçlarının -anaparayı almak kaydıyla- faiz ve cezalarını affetmiş. Bu para, 
577 milyar liradır. 

ALİ ER (İçel) — Neden 5 milyon; onu hiçbiriniz açıklamadınız; neden 5 milyon? 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Küçük çiftçi olduğu için bunu 5 milyon olarak dü

şündük. Orta Anadolu köylümüzün durumu göz önüne alınarak düşünülmüş bir rakamdır; 
5 milyon olur, 10 milyon olur, ya da -takdiri bir rakamdır bu- 20 milyon olur... 
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ALİ ER (İçel) — Hakikaten bu benim kafama takılıyor, biraz açıklar mısınız; vergi affı 
neden sınırsız?.. 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Sınırlamayın o zaman... 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Bu'suretle, 1 milyon çiftçi ailesi bu sıkıntılardan kur

tarılmıştır. 
Bağ - Kur üyelerimizin, anaprim borçları ödenmek kaydıyla, 3 trilyon lira olan faiz ve 

cezalan affedilmiştir. Yine bu arada, belediyelerimizin 800 milyar lira olan borçları silinmiştir; 
4,5 trilyonluk borçlan da konsolide edilmiştir. 

Yine, bilindiği üzere, vergi tahsilatının hızlandırılmasıyla ilgili, vergi barışının sağlanma
sıyla ilgili yasa Yüce Meclisten çıkmış; fakat Cumhurreisimizce veto edilmiştir. Ümit ediyoruz 
ki, bugün, bütçe müzakerelerinden sonra o yasa tekrar görüşülecek ve yasa haline gelecektir. 

Bu arada, Hükümet başka ne yapmış? Askerlik süresini 18 aydan 12 aya indirmiştir. 
65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz kimselerin ayda aldıkları 50 bin lirayı üç kat artıra

rak, 160 bin liraya çıkarmıştır. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Askerlik durumu, daha, şüpheli; halk konu

yu pek iyi bilmiyor, açıklar mısınız bu konuyu? 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — öğrenecekler efendim, öğrenecekler. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hayır efendim, halk durumu pek iyi bilmi

yor; siz öğretin lütfen? 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Hay hay, yeri geldiğinde onu da öğretiriz Sayın 

Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Şimdi söyleyin Beyefendi... 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Erkeklerin 25, kadınların 20 çalışma yılını doldur

maları halinde; yaş sınırına bakılmaksızın emekli olabilmeleri sağlanmıştır, 
Kore ve Kıbrıs gazilerinden emekli aylığı alanlara dahi, şeref aylığı bağlanması sağlanmıştır. 
Her şeyden önemlisi de, hastane kapıları halka açılmıştır. Yeşil kart uygulamasına -bir pi

lot ilçeden de olsa- başlanmıştır; önümüzdeki aylarda, bu, devam edip gidecektir. Bu suretle, 
hastanelerde vatandaşların ve cenazelerin rehin tutulması devri kapanmıştır. Hastane kapıla
rında fakir fukaraya "paran yoksa öl" denildiği devir, 1991 yılı sonunda maziye gömülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, şüphe yok ki, Türkiye'nin çok önemli sorunları var ve bu sorunların 
başında da kan dökülmesi, yani terör gelmektedir. Ülkemiz yine kanlı olaylara sahne olmakta
dır; çünkü, terör odaklarının kökü, maalesef, kazınamamıştır. Ülkemizin birçok yerinde her gün 
etkisini gösteren anarşi ve terör, can almaya devam etmektedir. Güvenlik güçleri mensupları, ço
luk çocuk, genç ihtiyar, masum vatandaşlarımız, maalesef, şehit edilmekte ve öldürülmektedir. 
Büyük şehirlerde soygunlar devam etmektedir. Faili meçhul cinayetlerin sayısı da artmıştır. 

Bakınız, ilk çıktığı zaman ciddiyetle ele alınmayan ve 1984'ten bu yana devamlı tırmanan 
olaylar nasıl cereyan etmiş... Bundan hepimiz üzüntü duyuyoruz; üzülmemek mümkün değil. 

1984'te 75 olay olmuş Türkiye'de. Bu olaylarda, 39 güvenlik mensubu şehit olmuş, 27 de 
vatandaşımız öldürülmüş. 1989'da olay sayısı 802'ye tırmanmış; 140 güvenlik mensubumuz şehit 
olmuş, 169 vatandaşımız öldürülmüş. 1991'de de, Türkiye'de, 1 165 olay olmuş; 257 güvenlik 
mensubumuz şehit olmuş, 164 vatandaşımız öldürülmüş. 1984'ten 1991 yılı sonuna kadar, Türk
iye'de, 3 909 olay olmuş; 821 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 1 003 vatandaşımız da, maalesef, 
öldürülmüştür. Ayrıca, bu arada 1 173 terörist de ölü olarak ele geçirilmiştir. 
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Anarşi ve terörün önlenememiş olması, gerçekten hepimiz için üzücüdür, hazindir. 
Değerli milletvekilleri, zira, biz bunun bedelini çok ağır ödedik; rejimi tahrip ettik, Parla

mentoyu kapattık, hak ve özgürlükleri ortadan kaldırdık, siyasetçileri sürgüne gönderdik. Bü
tün bunlar niçin yapıldı?.. Anarşi ve terörü önlemek için yapıldı, değil mi? Ama, önlenemedi. 
önlenen sadece millî irade oldu; başka bîr şey önlenemedi. -

Biz, demokrasi içinde ve hukukun üstünlüğüne sadık kalınarak, bu terör mutlaka önlen
melidir diyoruz; bu vahşete mutlaka son verilmelidir diyoruz. 

Çağımızda, silaha ve şiddete başvurarak hak elde etme diye bir şey kalmamıştır. Eğer, bir 
haksızlık yapıldığı iddiası varsa, herhalde bunun yolu barışçıl olmalı, bu yol, müzakereler ya
pılarak aranmalıdır. Masum insanları öldürmekle bir yere varmak mümkün değildir. Kan dö
ken kim olursa olsun, mutlaka tesirsiz hale getirilmelidir diyoruz. Türkiye'deki terörün hedefi, 
ülkeyi bölmektir. , 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Türkiye, ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bir bütündür. Ülkemizde halkımız bu terörün önlenmesini istiyor; huzur isti
yor, güven istiyor. Ne pahasına olursa olsun, Hükümetimizden, milletimizin huzur ve sükûna 
kavuşturulmasını istiyoruz, devletin bütün imkânlarını kullanarak teröristlerin etkisiz hale ge
tirilmesini istiyoruz. Bu Hükümete güveniyoruz ve inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin bir diğer önemli sorunu da, şüphe yok ki, enflasyondur. 
Enflasyon, hakikaten bir afet haline gelmiştir; pek çok şeyi kırmıştır, pek çok şeyi yok etmiş
tir, ahlakî ve moral değerleri alıp götürmüştür. Onbir settedir indirilemeyen enflasyon, toplu
mumuzu tahrip etmiştir, ortadiregi ortadan kaldırmıştır, vatandaşları ezip geçmiştir. OECD 
ülkeleri arasında enflasyonu en yüksek olan ülke Türkiye'dir. Nedense bu enflasyon bir nevi 
devlet politikası haline gelmiş, bir türlü önlenememiştir. 1991 yılında da, tabiî ki seçim ekono
misi uygulandığından, enflasyon yüzde 71'e tırmanmıştır. 

Bugün, enflasyondan şikâyet etmeyen hiç kimse yoktur. Bu enflasyondan vatandaş şikâ
yetçidir, bu enflasyondan devlet şikâyetçidir. Milletin ekonomik gücü çökmüştür, vatandaşın 
cebi delinmiştir. Esnafın tezgâhında mal kalmamıştır, azalmıştır. Ekonominin dengeleri büs
bütün bozulmuştur. Vatandaşın morali de bozulmaya başlamıştır; vatandaşta artık, enflasyon
suz yaşanmayacak inancı hâkim olmaya başlamıştır. 

Yıllardır enflasyonun düşürülmesinde başarılı olunamadığı açıktır ve bu nedenledir ki, enf
lasyon, kronik hale gelmiştir. Son on yılda ülkemizdeki enflasyon ortalaması yüzde 50'lerde 
seyretmiştir. Bilindiği gibi, bu kürsüde ve başka zeminlerde, enflasyon için çok değişik sebep
ler ileri sürülmüştür. Kimi zaman "ağır kış şartlan" denmiştir, kimi zaman "seçim ekonomisi" 
denmiştir, kimi zaman "DÇM hesapları" denmiştir, kimi zaman "kalkınmanın bedelidir" den
miştir, kimi zaman "dışa açılmanın faturasıdır" denmiştir; ancak, her sene de enflasyon yük
seldi erde seyretmeye devam etmiştir. 

Ekonominin bütün dengelerini bozan, hakikaten vatandaşı silindir gibi ezen bu enflasyon 
belasından mutlaka kurtulmamız lazımdır. Hükümetimizden, herkesi canından bezdirmiş olan 
bu enflasyon işini çok ciddî olarak düşünmesini ve gerekli öncelik ve önlemleri almasını bekli
yoruz, almasını diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bugünkü müzakerelerde memnuniyetimi mucip olan bir husus ol
du; onu da müsaade ederseniz dile getirmek istiyorum. Her sene, Başbakanlık bütçesi müzake
re edilirken, TRT Genel Müdürlüğü hakkında çok uzun konuşmalar olur, çok uzun eleştiriler 
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yapılırdı. Bu seneki bütçede dikkatimizi çeken bu konunun sadece bir iki cümleyle geçiştiril
mesi oldu. Demek ki, TRT Genel Müdürlüğünün tutum ve davranışlarında önemli bir değişik
lik oldu. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Yok, TRT'yi beğenmiyoruz... 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Evet, gerçekten de oldu. 
TRT artık, eskiden olduğu gibi, siyasî bir partinin veya hükümetin emrinde değil. TRT 

tamamen... [ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar (!)] Evet... Evet... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — TRT, borazan, borazan... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) ~- TRT, kimsenin emrinde değildir, ama, borazanıdır... 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Alkışlayan değerli arkadaşlarım, alkışlarınıza teşek

kür ediyorum; ama, geçtiğimiz senelerle bu seneki durumu lütfen bir mukayese ediniz. Hangi 
açık oturuma çıktınız geçtiğimiz senelerde, hangi açık oturumda muhalefetin sözcülerini ko
nuşturdunuz, hangi açık oturumda?.. Her ay açık oturum yapıldı TRT'de, her ay... (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Meclis çalışmalarını naklen verdirecektiniz; ne oldu?.. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Vatandaş, eğrileri doğruları, her türlü düşünceyi öğ

renme imkânını buldu. Evet, her türlü düşünceyi öğrenme imkânını buldu ve her ay buluyor 
da... Ama, eskiden bunu yapamıyorduk. 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Şu anda görüşmeleri neden vermiyor? 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) —.' Bu Mecliste genel müzakereler yapıldı, her konuda 

yapıldı ve televizyon bunları naklen verdi. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Şu anda niye vermiyor? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Gölhan, siz galiba Meclise devam etmi

yorsunuz, onun için bilmiyorsunuz. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Ben her gün buradayım, Meclise en fazla devam eden

lerden bir tanesiyim. 
Değerli arkadaşlar, şimdi, biz inanıyoruz ki, bu yapılıyor. Lütfen bir mukayese edin, ge

çen dönemden kalan arkadaşlarım, bileceklerdir bunu; artık, TRT, halkımızı daha iyi aydın
latmaktadır. Zira, Sayın Başbakanın da talimatları gereğidir. Evet, Sayın Başbakan talimat ver
miştir, "muhalefetin sesine dalın fazla yer verin" diye... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — TRT talimatla mı çalışıyor? 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Evet... Evet... Evet... Evet... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İkrar ediyorsunuz... 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Alıştırdınız TRT'yi baskı altında tutmaya senelerce, 

alıştırdınız... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İkrar ediyorsunuz. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Hayır!.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Talimatla çalıştığını siz söylediniz, zabıtlara geçti... 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Hayır, TRT talimatla çalışmıyor, TRT'nin kendi ya

saları var. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz söylediniz... 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Sizin vaatleriniz vardı, "görüşmeler naklen verilecek" 

diye, niye yerine getirmiyorsunuz? 
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MEHMET GÖLHAN (Devamla) —Evet, vaatlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. 
Değerli milletvekilleri, TRT, vatandaşımızı şimdi eskisinden çok çok daha fazla aydınlatı

yor. Tabiî ki, TRT, yayınlarında, devletin varlık ve bağımsızlığını gözetecektir, ülkenin ve mille
tin bölünmez bütünlüğünü nazarı itibara alacaktır, toplumun huzur ve güvenini düşünecektir, 
genel ahlakı, millî ve manevî değerlerimizi göz önünde bulunduracak, kendi kanunları ve so
rumluluğu içerisinde gayet tabiî görevini yerine getirecektir. 

Değerli arkadaşlar, TRT konusu açılmışken, bir hususu belirtmek isterim : Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunda, senelerce asgarî ücretle çalışan ve her türlü sosyal güvenceden mah
rum, 700 kişi civarında olduğu tahmin edilen personeli, mutlaka sosyal güvenlik şemsiyesi içe
risine almak için yasal düzenlemelerin yapılmasını yeni Hükümetten bekliyoruz ve umuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkenin ekonomisi hakkında bir fikir sahibi olabilmek için, bazı 
göstergelere bakmak lazımdır. Eğer bir ülkede, fiyat istikrarı mevcutsa, enflasyon kontrol aN 
tında ise, ekonomik büyüme hızı yeterli seviyede ise, dengeli bir gelir dağılımı sağlanabiliyorsa, 
yeterli istihdam ve üretim artışı varsa, o ülkede uygulanan ekonomik politikaların başarılı ol
duğu söylenebilir. 

Şimdi, 1991 yılında, enflasyon yüzde 71, kalkınma hızı yüzde 1,5, nüfus artışı yüzde 2,2 
olmuş, sanayi gelişme hızı yüzde 2,9; tarımdaki gelişme hızı yüzde 0,2 olmuş, yani, üretimler
de bir artış olmamış, işsiz sayısı ise çığ gibi büyümüştür. Böyle bir ekonomiye, herhalde, 
"başarılıdır" demek mümkün değil. Bu tablo, bir ekonomik büyüme, bir ekonomik gelişme 
tablosu değil, bir sıkıntının, bir çöküntünün ifadesi olsâ  gerek. 

Bu kürsüden her sene uyarmaya çalıştık; "üretken yatırımlara yönelmek lazımdır, sanayi 
yatırımlarına önem vermek lazımdır" dedik. Ancak, maalesef, ANAP İktidarı, sanayileşerek 
kalkınma stratejisinden vazgeçtiği için sanayi kurmaya öncelik vermemiştir, sanayi maalesef 
ihmal edilmiştir, sanayicinin şevk ve heyecanı yok olmuştur; sanayici yatırımdan kaçmıştır, ka
çırılmıştır. 

Biz, kalkınmanın lokomotifi olarak gelecekte tekrar sanayi sektörünü görmek istiyoruz. 
Gelişmiş ülkelerin hepsi sanayileşerek gelişmiştir, kalkınmıştır. Bir refah toplumu olmanın yo
lu sanayiden geçer. 

Değerli milletvekilleri, bu ülkenin üretime ihtiyacı vardır. Üretim artınca ne olacak?.. Üretim
den bolluk çıkacak ve üretimden bereket çıkacak, üretimden iş çıkacak ve üretimden refah çıkacak. 

SÜLEYMAN HATINOĞLU (Artvin) — Hangi refah?.. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Milletin refahı. 
Bugün, çalışan\nüfusun yüzde 50'si hâlâ tarım sektöründen geçiniyor. Kalkınmış ülkeler

de tarım sektöründe çalışan nüfus yüzde 3'lere indu Çalışan nüfusun yüzde 50'si tarımda ise, 
o ülkede refaha ulaşmaya imkân yoktur, o ülkede zenginliğe ulaşmaya imkân yoktur. Tarımda
ki bu fazla nüfusu, mutlaka, sanayi sektörüne ve hizmetler sektörüne kaydırmak durumundayız. 

Tabiî, bu da yatırımla gerçekleşebilir. Yatırımlar da, ülkede, siyasî ve ekonomik istikrarın 
sağlanmasından geçer. Kalkınma, gayet tabiî ki, kolay bir iş değildir, bir iddia işidir, şevk ve 
heyecan işidir ve ülkenin imar ve inşasına gönül verme işidir. Tabiî, kalkınma önce tasarı ister, 
plan ister, program ister ve uğraş ister; ayrıca, o da yetmez, çetin bir gayret ister. 

Bu iş, tabiî, kendiliğinden olmaz; sanayileşme ortamının hazırlanması lazımdır, yeterli teş
viklerin verilmesi lazımdır, müteşebbislerin teşvik edilmesi lazımdır. 
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Refaha giden yol, kalkınmadan, sanayileşmeden geçer değerli milletvekilleri. Eğer insan
larımızı refaha kavuşturamazsak, refah devletinden söz etmek de mümkün değildir. Biz, tek
rar, sanayiin önderliğinde kalkınma kervanını yola çıkaracak Hükümetimize güveniyoruz, sa
nayide yeni bir atılım programı uygulayacağına inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bugün, ülkemizde görülen yenilik ve değişiklikleri, dosta düşmana, 
bütün dünyaya bu kürsüden söylemek bizim parlamenterlik borcumuzdur, en azından insanlık 
görevimizdir, tnsan hakları ve demokratik rejimimiz konusunda senelerce itham altında bıra
kılan Türkiye'de artık bu ithamlara yer yoktur. Evet, senelerce hep beraber itham altında kaldık. 

Hükümetimiz, 19 - 21 Kasım 1990 tarihinde, 34 üye ülkenin katılımıyla toplanan Paris 
Zirvesinde alınan ve ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakanı tarafından imzala
nan Paris Yasasını tam anlamıyla uygulamaya koymuştur. 

25 Kasım 1991 Tarihinde bu Yüce Mecliste okunan Hükümet Programında, birinci önce
lik ve ağırlık demokratikleşmeye verilmiştir. Demokratikleşme, hepimizin müşterek arzusudur. 
Demokratikleşme bugün artık dünyanın olayıdır; sadece Türkiye'nin değil. Eğer biz dünyayla 
uyum içmde olmak istiyorsak, gerçek bir demokrasiyi uygulama alanına sokmak durumunda
yız. Burada hareket noktamız, temel noktamız, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait ol
masıdır. Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, hiçbir kayıt ve şarta tabi değildir. Demokratik yö
netim, düzenli olarak yapılan hür, eşit ve adil seçimlerle tecelli eden millet iradesine dayanır. 
Demokrasinin temelinde insana saygı vardır, demokrasinin temelinde hukukun üstünlüğü ya
tar. Demokrasi, toplumun her kesimine karşı,- hoşgörünün ve herkes için fırsat eşitliğinin en 
sağlam güvencesidir. Gerçek demokrasi, insan haklarının en sağlam teminatıdır. Yani, demok
rasi demek, bir ölçüde, insan haklarına saygı demektir, insan haklarını kurumlaştırmak demektir. 

Hiçbir ayrım gözetmeksizin, herkes, düşünce, vicdan, din, inanç, ifade, örgütlenme ve top
lantı yapma, seyahat etme, ikamet etme hürriyetine sahip olacaktır. Hiç kimse, keyfî tutukla
maya, gözaltına alınmaya, insanlık onuruyla bağdaşmayan aşağılayıcı bir muameleye veya ce
za ve işkenceye maruz kalmayacaktır. Herkes, herhangi bir suçla itham edilmeleri halinde, adil 
ve açık yargılamaya tabi tutulacaktır. Yine herkes, haklarının ihlali halinde ulusal ve uluslara
rası alanda yasal yollara başvurma hakkına sahip olacaktır. Yine herkes, hür ve adil seçimlere 
katılma; ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan yararlanma hakkına sahip olacaktır. Yani, 
kısaca, ülkemizde, insan hakları, Batı standartları ölçüsünde eksiksiz ve tam olarak uygulana
caktır. Türkiye'deki insan hakları uygulamalarını, ülkemizin uluslararası taahhütlerine uyma
sını, siyasal rejimin dünyayla bütünleşme yolundaki gayretlerini takdirle karşılıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'nin dünyadaki itibarı, dünkünden çok daha fazla
dır. Yeni Hükümetle birlikte Türkiye'nin dünyadaki imajı değişmiştir. Sayın Başbakanın, ge
rek Davos'ta ve gerekse Amerika Birleşik Devletlerinde gördüğü itibâr ve dünya kamuoyu önün
deki olumlu yankıları, bunun açık delilidir. 

ALÎ ER (tçel) — 3 ayda mı?.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bravo!.. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Evet, evet... Bekleyin... 
Bunda, Sayın Demirel'in, demokrasiye olan sarsılmaz inancı yanında, hukukun üstünlü

ğüne dayanan demokratik bir devletin yeniden kurulması için giriştiği gayretlerin tümü vardır. 
Evet, bunların etkisi vardır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İnsan hak ve özgürlüklerine verdiği büyük önemin katkısı vardır. İnkâr mı ediyorsunuz?.. 
Vardır. 
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HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Onun temelini Sayın Özal atmıştır. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde, insan 

haklarının tam olarak, yani kemaliyle uygulanabilmesi için, sivil bir toplumu simgeleyen, tam 
demokratik, katılımcı, çoğulcu sistemi öngören çağdaş bir anayasaya ihtiyacı vardır. 1982 Ana
yasası bir tepki anayasasıdır. Bu Anayasa, demokrasiye inanmış, demokrasiyi içine sindirmiş, 
demokrasiyi özümsemiş bir milletin içine sindireceği bir anayasa değildir. 

BAŞKAN — Sayın Göîhan, 3 dakikanız kaldı efendim. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Türk toplumu, zorla, baskıyla bu Anayasanın içine sı

kıştırılmıştır; ama, şimdi Milletimiz bu Anayasaya sığmamaktadır, taşmaktadır. Bu Anayasa, bü
tün partilerimizin, bütürt milletvekillerimizin katkısıyla en kısa zamanda mutlaka değiştirilmelidir. 

Kişinin, dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklerini sınırlayan 
maddeler Anayasadan çıkarılmalıdır. Herkes, düşünce, düşünme ve kanaatlerini açıklama ve 
yayma hakkına özgürce sahip olabilmelidir. Sendikal örgütlenmeyi önleyen, kitle örgütleriyle 
ilişkilerini yasaklayan, politika üretme ve siyasal partileri etkileme faaliyetlerini ortadan kaldı
ran hükümler Anayasadan çıkarılmalıdır, yepyeni bir sivil Anayasa yapılmalıdır diyoruz. Tür
kiye'm ihtiyacı olan anayasa, hukukun üstünlüğünü esas alan, katılımcı, tam demokratik ve 
çağdaş bir anayasa olmalıdır. 

Hükümetimizin gerek Anayasamızın değiştirilmesi hususundaki kararlılığını ve gerekse bir 
hukuk reformu gerçekleştirme gayretini memnuniyetle izliyoruz ve bir an önce realize edilme
sini bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, hür demokratik rejimi bütün kurum ve kurallarıyla işlet
mek durumundadır; hür rejimin vazgeçilmez halkalarını oluşturan, hür ve adil bir seçim, hür 
parlamento, hür yargı, hür basın, hür üniversite, hür sendika zincirini tam olarak oluşturmak 
durumundadır. Çağdaş dünya budur. Türkiye de çağdaş olma gayreti içinde ise, bu hürriyetler 
zincirini mutlaka kuracaktır, mutlaka işletecektir. Aksi halde, çağdaş olunmaz. Hâlâ, Türki
ye'de sansür ve sürgünler hüküm sürüyorsa, istenildiği kadar çağ atladık diyelim, kimse size 
inanmaz. Çağdaş olmanın ilk şartı, hür demokratik rejimi tam anlamıyla işletmektir, devleti
mizi çağdaş yapmaktır, toplumumuzu çağdaş yapmaktır, insanımızı çağdaş yapmaktır. Hükü
metin bu konudaki çalışmalarını gönülden destekliyoruz. 

Söz buraya gelmişken, Sayın Başbakanın, Hükümetin nasıl bir devlet anlayışına sahip ol
duğunu açıklayan "Kamu İdaresinde öncelikle önem Verilecek Hususlar" başlıklı 3 Ocak ta
rihli genelgesini de, son derece yararlı bulduğumuzu da ifade etmek istiyorum. 

Bakın, bü genelgede, "Devlet yönetimi şeffaf bir yönetim olacaktır", "topluma karşı açıklık 
ve dürüstlük esastır", "vatandaş doğruları öğrenecektir", "rüşvete, kayırmaya, her türlü yol
suzluğa ve eşitsizliğe yer verilmeyecektir", "herkes kanun önünde eşit olacaktır", "herkes hakkını 
arayabilecek, herkes hakkını savunabilecek, halka güven ve inandırıcılık verilecektir" deniyor, 
"halka şefkatle muamele edin", "her şeyin açık ve herkesin gözü önünde cereyan etmesi, her 
şeyi hukukun içinde ve mutlaka hukukun üstünlüğünü sağlayarak başarmak esas olacaktır", 
"devlete saygınlık ve itibar kazandırılacaktır", "halkın doğruları öğrenmesi mutlaka 
sağlanacaktır" deniyor. 

BAŞKAN — Sayın Göîhan, lütfen bağlayınız. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — "Basının işleri kolaylaştırılacak Ve Batı ülkelerinde 

basına verilen bütün haklar Türkiye'de de verilecektir", "üniversite özgür olacaktır" ve daha 
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da önemlisi "Türkiye'de bir tane hükümet olacaktır, birden fazla hükümet olmayacaktır" 
deniyor. 

Değerli milletvekilleri, yeni Hükümetle gelen bu yenilik ve değişiklikleri, demokratik re
jim ve insan haklan konularına verilen önemi -onun içirt diyorum ki- her zeminden yararlana
rak bütün dünyaya haykırmauyız, bütün dünyaya anlatmalıyız. Türkiye, insan haklarında ve 
demokratikleşme konusunda 66 ncı sırada değil, layık olduğu, onurlu, şerefli daha üst sıralar
da yer almalıdır diyor ve hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gölhan'a teşekkür ederiz. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına, lehinde, Sayın Kamer Genç; buyurun. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Genç, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, saym milletvekilleri; konuşmama başlama

dan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, aslında, Başbakanlık bütçesi, bütçenin tümü demektir. Çünkü, Baş

bakan, Anayasamıza göre, Bakanlar Kurulunun başkanıdır, bakanların siyasetini gözetlemek
le yükümlüdür ve bu siyasetin gözetilmesinden de sorumludur. Bu itibarla, Başbakanlık büt
çesinin, aslında devletin bütün kurumlarının bütçesini kapsaması lazım; ama, biz bütçeye bağ
lı kalarak, bu bütçede, bağlı kuruluşlar ile Başbakanlık müessesesini tartışıyoruz. 

Biraz önce burada konuşan grup sözcüsü bir arkadaşımızı çok dikkatle dinledim; "MİT 
ile ilgili bir cümle söyleyeceğim MİT, gidip de inananları takip edeceğine,teröristleri takip etsin" 
dedi. 

Bu arkadaşıma bir şey söylemek istiyorum; size göre, inanan kimdir? Birbirimizi gayet 
iyi bitiyoruz; Türkiye'de, şeriat ilkelerine uygun devlet yönetimini getirmek istiyen insanlar, bazı 
arkadaşlarımıza göre, inanan insanlardır. 

O terörist dedikleri kişiler de, Türkiye'ye sol rejimi getirmek isteyen kişilerdir. Aslına ba
karsanız, ikisinin arasında bir fark yok; ikisi de devletin hukuk düzenini değiştirmek istiyor. 

Efendim, benim menfaatıma geldiği zaman, birine inanan diyeceğim, ötekisine terörist 
diyeceğim; böyle bir düşünceyi burada söylemek, bence, hoşgörüyle karşılanacak bir düşünce 
değildir. Her ilci grup da, kendi düşünce tarzına göre bir devlet yapısını oluşturmak istiyor. 

Arkadaşlar, böyle, taraflı hareket edersek, bize kimse inanmaz, 
Bazı arkadaşlarımız, Meclisin çalışmalarını sağlıklı olarak takip etmedikleri için, burada 

söylenenleri bilmiyorlar; "Sosyal demokratlar, siz, Cezayir konusunda niye suskun kaldınız" 
dediler... Halbuki, bizim hem Genel Başkanımız hem de Dışişleri Bakanımız, Cezayir'deki olayla 
ilgili olarak, "Önemli olan halkın iradesidir, halkın mutlak iradesinin üstünde bir iradenin ol
duğunu kabul etmiyoruz ve kınıyoruz" dediler; ama herhalde, silahları kuşanıp, buradan Ce
zayir'e gidip, silahlı ihtilal yapan insanları da iktidardan uzaklaştıracak değildik. 

Değerli arkadaşlarım, fonlardan bahsedildi... Biz bir bütçe yaptık ve bu konuda bütçeye 
bir hüküm koyarak, "Fonların yüzde 50'si bütçeye gelir kaydedilecek ve bu, Başbakanın tekli
fiyle azaltılabilecek veya yüzde 100'e kadar çıkarılabilecek" dedik. 

"Efendim, siz bir şey yapmadınız" dediniz. Bence, bu, peşin konuşmaktır. Evvela bizim 
uygulamalarımızı görün; gerçekten, sizin dediğiniz gibi, 1992 sonunda fonların en azından yüzde 
50'si bütçe gelirleri ve giderleri arasında yer almazsa, çıkın burada konuşun; ama, siz şimdi 
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faraziyeler üzerinde konuşuyorsunuz... Faraziyeler üzerine bu Meclisin zamanını harcamak hata 
olur. 

Değerli arkadaşlarım, KİT'ler konusuna değinildi. Partimizin bu konuya ilişkin kendi il
keleri var. "Siz, KİT'lerin özelleştirilmesine karşı dava açtınız" dediniz. 

Değerli arkadaşlar, burası bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde, hukuka bağlılık ilkesi 
esastır. İktidar partisi bir kanun çıkarıyor ve "KİT'leri, sermayenin tabana yaygınlaştırılması 
ve o KİT'lerde çalışan kişileri hissedar olması amacıyla özelleştireceğim" diyor; ama arkasın
dan da çıkıp blok satış yapıyor ve bu blok satışı da yabancıya yapıyor... Bu,ne demektir?., Te-
sisedilen işlem, o işlemin tesisi için idareye yetki veren yasanın temel amaçlarına aykırı bir nite
liktedir. . . 

Ipragaz meselesinde bir hata yapılmıştır; ben de kabul ediyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) Ama, size düşen de, bunu burada dile getirmek değildir; mahkemeye gideceksiniz. Bu 
memlekette hak arama yollan bellidir. Biz, nasıl gidip USAŞ ile ÇÎTOSAN'ın özelleştirilmemi 
dava konusu edip iptal ettirdik... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, size bir şeyler öğretiyorum; bunları öğrenin. (ANAP sıralarından gülüşme
ler) Her şeyin bir çaresi varsa, işte çareyi orada arayın diyorum. 

Bizim,bu davalara karşı tashihi karara gittiğimiz sözkonusu oldu. Türkiye'de insanlar, hu
kuk yapısını, devlette ve idarede deamlılık ilkesini çok yarım yamalak bildikleri için, bunu tam 
manasıyla anlayamıyorlar. Şimdi, partimiz iktidara gelmiş; elbette ki kanun yollarını sonuna 
kadar kullanacak. Kullanmadığı takdirde, sizin hükümetiniz zamanında tesis edilen işlemden 
zarar gören kurum gelip, -uluslararası hukuk kurallarına göre- diyecek ki -biz yarın bu karar
ları uygulamaya kalktığımız zaman- siz, iktidar olarak evvela kendinize düşen bütün hukuk 
kurallarını kullanmadınız. 

Bunların hepsi, hukukta yeri olan, çelişki teşkil etmeyen konulardır değerli arkadaşlarım. 
1992 yılı bütçesine geliyorum. 
Değerli arkadaşlarım, 1992 yılı bütçesinij kendi irademizle gönül rahatlığı içinde hazırla

yan bir iktidar değiliz. Anayasamıza göre, bütçe, malî yılın başlangıcından 75 gün önce Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulması lazımdır; yani, 1992 yılı bütçesinin, 15 Ekimde Meclise 
sunulması gerekirdi. 20 Ekimde genel seçim yapıldı, biz geldik ve sizin bütçenizi bulduk kar
şımızda. 

Bir insana uyku ilacı verip, onu ilaçla uyutmaya alıştırır, daha sonra da bu ilacı birdenbire 
keserseniz, bünye, sağlıklı olarak yaşamını sürdüremez. Bünyeyi bir şeylere alıştırmışsınız, bir 
temel oluşturmuşsunuzdur... Bu temel yapıyı düzeltebilmemiz, zaman ister. 

Bunun dışında, biz bir koalisyon iktidarıyız. Koalisyon iktidarının ortakları arasında, te
mel konularda, ekonomi konusunda düşünce farklılıklarımız vardır. Mesela, bizim partimize 
göre emek en yüce değerdir. Yine bizim partimizde, ekonomik düzenlemelerde, vergi düzenle
melerinde temel ilke olarak alacağımız konu, elbette ki çalışandan yana ekonomik bir politika
dır. Sağ düşünceli arkadaşlarımız da daha ziyade sermayeden yana... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — DYP emekten yana değil mi?.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bunu kimse inkâr etmiyor, inkâr edecek halimiz de yok; 

herkesin kendi programı ortada. Bir uzlaşma sağlamışız ve bu uzlaşma zemini içinde elbette 
ki olaylar uygulanır. 
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Değerli arkadaşlarım, siz bize nasıl bir ekonomi ve nasıl bir demokrasi teslim ettiniz; bu
nu vurgulamak istiyorum. 

Geçen dört yıl içinde, Türkiye'nin neresinde bir olay olmuşsa, olay mahalline gittim, olayları 
tarafsız bir şekilde yerinde inceledim, rapor tuttum ve bunları Türkiye Büyük Millet Meclisine 
getirdim. Bu raporlar tutanaklarda vardır. Mesela, hiç unutmam, Diyarbakır'da 8 aylık hami
le bir hanımı ağustos ayında içeri almışlardı ve iki ayağını zincirle karyolaya bağlamışlardı. 
Bu kadın neymiş?.. Sol düşünceliymiş. Kapıdaki görevli ere, "evladım, siz bu hanımın ayakla
rının ikisini de bağlıyor musunuz" diye sordum. "Yok efendim, iki ayağını değil, bir ayağını 
bağlıyoruz" dedi. Yani siz, insan haklarını bu kadar ihlal eden uygulamalar yaptınız; özellikle, 
Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda, olayları büyüten, insanları devlete karşı soğutan o ka
dar büyük faşizan baskılar kurdunuz... Biz de gelip bunları burada söyledik. 

Bunları ifade ederken şunları dedik : Arkadaşlar, bize inanmayabilirsiniz; bizim görevi
miz, meydana gelen bu olayları tarafsız olarak bu kürsüde dile getirmektir; ama, gidip mahal
linde inceleyin... 

Biz iktidara geldiğimizde olay yerlerine kaç defa milletvekili gönderdik, Başbakanımız, 
Başbakan Yardımcımız gittiler. İşte, siz,insanları, devlete karşı soğuttunuz... Orada görevli uzat
malı bir onbaşı hem karakolda olay yaratıyordu hem de bu olayı yaratan kişinin tuttuğu rapor, 
Başbakanın ağzında, devletin politikası olarak bu kürsüde dile getiriliyordu... tşte, yanılgı ve 
memleketi karanlığa sürükleyen rejimin temelindeki uygulama bu idi. 

Değerli arkadaşlarım, memleketin demokrasi bakımından, insan haklan bakımından, iş
kence bakımından bu kadar faciaya sürüklendiği bir ortamda, elbette ki çok zor şartlarda bu 
olayları çözeceğiz. Çözeceğiz derken, tabiî ki muhakkak çözmemiz gerekir; ama sizlerin de hiç 
olmazsa arkanıza bakıp, geçmişte yaptıklarınızı görmenizi istiyorum. 

Doğu ve güneydoğudaki insanların yüzde 99'u masum ve devletten yana insanlardır. Siz 
ne yaptınız?., aşiretin birisini korucu yaptınız, öbür insanlar dağdaki insanın yanma gitmek 
zorunda kaldı; çünkü o, o insanların üzerine silahla gitti. Birtakım özel güvenlik kuvvetleri 
yerleştirdiniz, tim yetiştirdiniz. Bu arkadaşlar o kadar feci uygulamalar yaptılar ki... Sizlere 
bir olayı anlatayım. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, bu konuşmaların bütçe görüşmeleriyle ne 
alakası var? 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bunlar, Başbakanlık bütçesi... (ANAP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, ben hatırlatıyorum... 
Sayın Genç, toparlayın lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Konuşma sürem bitmedi; iki üç dakikam var efendim. 
BAŞKAN — Bir dakikanız var, toparlayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bizim Tunceli'de devletin bir güvenlik görevlisi var; ada

mın lakabı Sakallı. Adam gidiyor, gece saat 12'de köylüleri topluyor; etrafında, belirli güven
lik kuvvetleri... (ANAP sıralarından gürültüler) Bir dakika... Bir dinleyin yahu. 

Diyorum ki, kardeşim, bu Sakallı kim; kimse ismini bilmiyor. Adam gece gidiyor, köylü
leri topluyor, çırılçıplak yapıyor, dövüyor, dayak atıyor; ondan sonra, kardeşim, bu adam 

— 387 — 



T.B.M.M. B ; 48 12 .3 .1992 • 0 : 2 

kimdir diyoruz; kimse bilmiyor. Ben, en sonunda bu sene, devletin yetkili bir güvenlik görevli
sinden öğrendim; kendisi dedi ki, "o, dağda yakaladığımız teröristti; geldi, pişmanlık talebin
de bulundu; biz de onu birkaç defa kullandık; artık şimdi kullanmıyoruz." Yani, bakm, devle
tin güvenliğini ne kararlarla sağladınız? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) —• Halen görevli değil mi? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi görevinde değil ayrıldı; biz İktidara geldikten sonra, 

artık böyle şeyler yok; ama, siz, zamanınızda, devleti bu kadar küçülten uygulamalar yaptınız; 
ondan sonra da, bu olay, Türkiye'de insanlığı ve rejimi tehlikeye soktu. Bu kadar kötü bir yö
netimin üzerine gelmiş Koalisyon İktidarının, elbette ki işi zor olacak. 

Biz, demokratikleşme konusunda, bugünkü Anayasada çağdaş hukuk anlayışına uyma
yan temel kuralları değiştireceğiz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kaldırın, değişürin... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değiştireceğiz tabiî, 90 gün içinde mümkün olur mu? Bey

ler, bir bebek dokuz ayda dünyaya geliyor; daha durun bakalım yahu; bir defa, bebeğin dünya
ya gelmesi için evvela bir zaman tanıyın bize. (SHP sıralarından alkışlar) Siz, sekiz senede bir 
şey yapmadınız. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sakallı nerede, onu söyle? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sakallıyı sizin yanınıza gönderdik, tamam mı?.. (Gülüşmeler) 
Bundan sonra, artık öyle Sakallılar çıkmayacak; devleti, ciddî ve sorumluluk duygusu içinde 

görev yapan güvenlik kuvvetleri koruyacak; devlet, onlar kanalıyla güvenlik önlemleri alacak; 
Türkiye, ne olduğu belirsiz insanlar kanalıyla artık bir kaosa düşmeyecek. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, söylenecek çok şey var; ama, Sayın Başkan da ikaz ediyor; 
bugün zamanımız da herhalde çok kıt. 

Ben, bu bütçenin, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum; hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Genc'e teşekkür ederiz. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Ceyhun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 

üyeleri; Yüce Meclisi, şahsım ve Hükümetiniz adına saygıyla selamlıyorum. 
Başbakanlık bütçesi dolayısıyla tüm Hükümet icraatının tenkit edilmesi, normal bir gele

nektir. Bizi uyarı maksadıyla muhalefet tarafından yapılmış bulunan tenkit ve temennileri, ça
lışmalarımızda göz önünde tutacağımızdan emin olmanızı rica ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Başbakanlık bütçesi tenkit edilirken bizleri bağlayan 
bir Anayasamız var. Biz, bu Anayasaya dayalı olarak bir yemin ettik ve bu yeminin son kıs
mında da, Anayasayı koruyacağımıza dair yemin etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla, size cevap 
verirken, Anayasamızın Başbakanlığa yüklediği görevlerin sınırları içerisinde kalarak ve o sı
nırları taşırmadan arzı cevap etmeye çalışacağım. 

Anayasamız, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını, hükümetin bütün icraatından sorumlu 
kabul eder. Yine Anayasamız, Yüce Meclise sunulmuş bulunan hükümet programına dayalı 
olarak hükümetlere güvenoyu verilmesi şartını getirmiştir. Binaenaleyh, biz Hükümet olarak 
Yüce Meclisin karşısında bulunurken, Hükümet programımızı gerçekleştirip gerçekleştirmedi
ğimiz konusunda Yüce Meclise hesap verme durumundayız. 
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Hükümetiniz, henüz yüz gününü aşmış bir hükümettir. Hükümet programının normal sü
resi, S yılhk bir süreyi kapsamaktadır. Gayet tabiîdir ki, 100 gün içerisinde, 5 yıllık bir hükü
met programının tüm icraatını beklemek imkânsızdır. Buna rağmen biz, hükümetlerin devam
lılığım esas kabul ederek, göreve geldiğimiz günden itibaren, Hükümetin üzerine düşen bütün 
görevleri gerçekleştirme gayreti içinde olduk, böyle olmaya da devam edeceğiz. 

Yüce Meclis tarafından kabul edilen Hükümet programımızı uygulama alanına sokabil
mek için, 3 Ocak 1992 tarihinde, Sayın Başbakanımız, tüm icra makamlarına bir genelge gön
dermiştir. Bu genelge, hükümet etme anlayışımızın ve bu hükümet etme anlayışımızın halka 
intikalinin ve de katılımcı demokrasinin ülkemizde yerleşmesini esas alan bir içeriğe sahiptir. 
Bu genelgemizde, devlet anlayışımızı şöyle ifade ettik : 

Devlet yönetimi, şeffaf bir yönetim olacaktır. Topluma karşı açıklık ve dürüstlük esastır. 
Vatandaş, doğrulan öğrenecektir. 

Rüşvet, kayırma ve her türlü yolsuzluğa, eşitsizliğe yer verilmeyecektir. 
Herkes, kanun önünde eşittir. Herkes, hakkını arayabilecek, savunabilecek ve haklı oldu

ğu konuda muhakkak surette hakkını alacaktır. 
Tüm toplumun, hak idraki ve bilinci içinde ve tam bir sorumluluk taşıyarak, idareye yar

dımda bulunması sağlanacaktır. 
Ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruma, can ve mal güvenliğini sağlama, ülkede pahalı

lığı ortadan kaldırma, kalkınmayı yeniden rayına oturtma, eğitime yeniden şekil verme, işsizli
ğe çare bulma gibi, herkesi ilgilendiren hedeflerin üzerine, programlı ve düzenli bir şekilde gi
dilecektir. 

Halka, güven ve inandırıcılık verilecektir. Halka, şefkatle, adaletle ve eşit şekilde yaklaşı
lacak, onu korkulardan uzaklaştırmak esas olacaktır. 

Terörün niçin önlenemediği tepeden tırnağa gözden geçirilecek, siyasî direktif eksikliği or
tadan kaldırılacak, tüm sorunluların görüşleri alınarak yeni bir siyaset uygulanacaktır. 

Herkesin kendi hedeflerini bir kenara bırakıp Türkiye'nin kalkınmasını hedef alması için 
gerekli dayanışma ve işbirliği kapıları herkese açık olacaktır, 

Her şeyin açık ve herkesin gözü önünde cereyan etmesi, her şeyi hukukun içinde ve mutla
ka hukukun üstünlüğünü sağlayarak başarmak esas olacaktır. 

Devlete, saygınlık ve itibar kazandırılacaktır. ' 
Muhalefetin sesi, radyo ve televizyondan daha çok duyurulacaktır. 
özel radyo ve televizyon istasyonlarının kurulması için anayasal değişiklik yapılması sağ

lanacaktır. 
Basının işleri kolaylaştırılacak, ileri ülkelerde basına sağlanan kolaylıkların tümünün ba

sına sağlanması temin edilecektir. 
Yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki kuvvetler ayrılığı prensibi çok düzgün şe

kilde işleyecek; hiç kimsenin, Anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmasına müsaade edilme
yecektir. 

Basın, üniversite, sendikalar ve meslek kuruluşlarının fikirleri her vesileyle alınacak, mem
leket meselelerinin onlarla birlikte çözümüne çalışılacak ve üniversitelerin özgür olmasına iti
na gösterilecektir. 
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Toplumumuz, katılımcı, dinamik ve gelişme içerisinde bir toplum haline getirilecek; bu
nun sonucu olarak, toplumumuz, zengini eştirilecek ve refaha kavuşturulacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu ilkeleri gerçekleştirmek, merkezî bir yönetimle müm
kün değildir. Hükümetimiz, bunun mümkün olmadığını gördüğü içindir ki, ilçe seviyesinde 
ilçe meclisleri, il seviyesinde il meclisleri ve merkezî hükümette de bir koordinasyon grubunun 
göreve getirilmesi zaruretini aynı genelge içerisinde bildirmiştir. 

İlçe meclislerine, o ilçede bulunan tüm siyasî parti temsilcileri, ilçedeki demokratik baskı 
grupları temsilcileri, o ilçeden seçilmiş il meclis ve belediye meclis üyeleri, o ilçenin belediye 
başkanları ve varsa, bağlı beldelerin belediye başkanları ve üyeleri dahildir. Görevleri, ilçe sevi
yesindeki meseleleri çözmek, çözemediklerini ise ile iletmektir, tideki meclis de, aşağı yukarı 
bunun benzeridir ve onun da görevi, ildeki meseleleri çözebilmek, çözemediklerini ise Anka
ra'ya iletmektir. 

Böylelikle, Hakkâri'nin Çukurca ilçesinin bir köyünün içme suyu için vatandaşın daha 
hâlâ Ankara'ya gelmesini önlemek veya bir ilçenin hükümet konağının yapımı için Ankara'ya 
gelmeyi önlemek veya bir türlü bitmeyen bir köy yolunun yapımı için Ankara'a gelmeyi önle
mek hedef alındığı gibi, katılımcı demokrasinin veya gelecekte bu meclislere oturacak kişileri, 
daha ilçe seviyesinden itibaren demokratik bir ruhla yetişmelerini sağlamak, bu yönetim siste
mi içerisinde esas alınmıştır. 

Hükümet programımız katılımcı demokrasiyi vaat etmiş olduğu içindir ki, bu genelgemi
zin ilke maddelerini ve uygulama esaslarını sizlere arz etmiş bulunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; muhterem muhalefet sözcülerini büyük bir dikkatle 
dinledim; bu değerli arkadaşlarımızın bizi ikaz edici yöndeki temennilerini not aldım. Yalnız, 
Cumhuriyetimizin yükselmesi, demokrasimizin güçlenmesi ve demokratik büyük Türkiye'yi 
meydana getirebilme bakımından el ve gönül birliğiyle üzerinde durmamız gereken bazı konu
lara izninizle değinmek istiyorum. 

Sayın Başbakan, Türk Milletinin Başbakanıdır. Güvenoyu olan Hükümetiniz, bütün Türk 
Milletinin Hükümetidir; muhalefetin de Hükümetidir, iktidarın da Hükümetidir, şu anda Mec
liste temsil edilmeyen siyasî partilerin de Hükümetidir. Sayın başbakanlara karşı, Sayın Başba
kana karşı saygılı olmak, hepimizin görevi olmak durumundadır. Onları küçültücü her söz, 
önce, onu sarf eden kişiyi zedeler ve yaralar. Devlet adamlarına sahip çıkmasını bilmeyen top
lumların, sonuçta izmihlale gittikleri hep görülmüştür. Binaenaleyh, el ve gönül birliğiyle, bizi 
yönetenlere sahip çıkmasını bilelim. 

Politika, halkı idare etme sanatıdır. 56 milyon, bizi, kendilerini temsilen buraya gönder
miş ve kendi meselelerini çözmek için bizden çare arıyorlar. Binaenaleyh, politikada tecrübe 
ve bilgi -bana göre- diğer mesleklerden çok daha önce gelmesi gereken bir varoluş sebebidir. 
Bunu reddettiğimiz takdirde ve bunun reddedildiği dönemlerde Türkiye'nin nerelere gittiğini 
hep beraber yaşadık. Binaenaleyh, politikacılarımızı hiçbir zaman için küçümsemeyelim; bu 
doğrudan doğruya, kendi kendimizi küçümsemek olur. Ben, şu anda karşınızda büyük bir he
yecan içinde konuşuyorum; çünkü, sizi, 56 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gö
rüyorum; bu, kolay bir şey değildir. Saygınlığımızı; ancak, önce kendimize saygıyla elde edebiliriz. 

Halkın, sayın bakanları, sayın Başbakanı kınamasını tasvip etmek mümkün değildir. Biz, 
halk için, halkla beraber, halkın ihtiyacını karşılamak üzere bu Meclisi meydana getirdik. Halk, 
kendiliğinden bize geliyor ise, bizi görmek iştiyakı içinde ise, bunu, bir gösteri olarak yorum-
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lamak, kanaatimce yanlıştır; tara tersine, halkın, rejimine sahip çıkması olarak yorumlamak 
ve bu Meclisin bir gücü olarak kabul etmek gerekir. (DYP sıralarından alkışlar) 

100 günlük bir Hükümetin icraatını, benden önce konuşan tktidar Partisi Grup sözcüleri 
burada belirttiler. Duna dayalı olarak 500 günün sonunda herhangi bir şeyi elde edememek 
gibi bir kehanette bulunmayı doğru bulmuyorum; böyle bir hesabı yapmanın mümkün olama
yacağı kanaatini de bir teknisyen olarak taşıyorum. Kaldı ki, biz, yüz günlük İktidarımızın 
başarılı bir iktidar olduğu kanaatini taşıyoruz ve şunu iddia ediyoruz ki, bu yüz gün içerisinde, 
ülkemizin çevresinde meydana gelen dış olaylara rağmen, Hükümet, programında Yüce Mecli
se vaat ettiği hizmetlerin büyük bir bölümünü yerine getirebilmiştir ve 500 günün sonunda da 
gene Hükümet programında vaat ettiklerini yerine getirecektir. 

Bütçenin gerçekleşebilmesi, bütçeye güç veren yıllık program ve o yıllık programın ayrıl
maz parçası olan "Yatırım Projeleri" kitabıyla birlikte düşünüldüğü zaman geçerlidir. Henüz 
"Yatırım Projeleri" kitabı çıkmadığı için.bütçenin, düşünülen yatırımları gerçekleştiremeyece
ği kanısı, doğru bir kanı değildir. Biz, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının dilimini teşkil eden 
1992 yılı programını ve o programın ayrılmaz parçası olan "Yatırım Projeleri" kitabındaki pro
jeleri bu bütçeyle gerçekleştireceğimizi Yüce Meclise takdim etmiş oluyoruz. 

Sayın Başbakanımızın "keşke bütçe küçük olsa idi" sözünün, değerli arkadaşım tarafın
dan yanlış anlaşıldığı kanaatini taşıyorum. Sayın Başbakanın buradaki sözü, bütçe açıklarının 
büyük olamaması bakımından, keşke daha çok gelirimiz olsa idi de, bütçemizi buna göre yap
saydık ve açık bir bütçe veya denk olmayan bir bütçe yerine, denk bir bütçeyi sizlere sunma 
imkânı elimizde olsaydı, maksadına dönük olarak kullanılmıştır. Eski İçişleri Bakanı değerli 
arkadaşımızın bunu böyle anlayacağı kanaatini kesin olarak taşıyorum. 

Hükümetleri, hiçbir zaman, seçim propagandalarındaki vaatleriyle değerlendirmemek ge
rekir; bu, bugüne kadar da Mecliste vaki olmamıştır, dünyanın hiçbir demokrasisinde de vaki 
olamaz. Hükümetler, seçim propagandaları sırasında birtakım vaatlerde bulunurlar; ama, hü
kümetler, güvenoyunu, bu Meclisten alırlar; bu Meclisten güvenoyunu da, bu Meclise sunduk
ları hükümet programlarına dayalı olarak alırlar. Binaenaleyh, hükümetler; ancak, bu prog
ramlardaki vaatlerine göre tenkit edilebilirler. Siz, seçim propagandanız sırasında insanları is
kemleye bağladınız.siyasal iktidar oldunuz; o halde, bütün insanları iskemleye bağlayınız diye
bilir miyiz; bu mümkün müdür; değildir. Binaenaleyh, o ayrı şeydir bu ayrı şeydir. Şimdi, bi
zim sizlere karşı sorumluluğumuz, şu kitaptır. Bu kitaptaki her vaadimiz için beşyüz gün vaa
dinde bulunmuşuz size; bu beşyüz günün sonunda, bizi haklı olarak tenkit edebilirsiniz; bu 
vaatlerde bulundunuz, yapmadınız; diyebilirsiniz; ama, şu anda henüz o noktada değiliz. 

Çok Değerli Başkanım, kıymetli milletvekilleri; şimdi, çok mühim bir konuya işaret et
mek istiyorum. Bu konu, Karabağ sorunudur. Karabağ sorunu, bugün, bütün dünya milletle
rinin bir numaralı sorunudur. Karabağ sorununda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ne yapmış
tır : 

Evvela, Karabağ sorununda, Türkiye Büyük Millet Meclisini bağlayan ve dolayısıyla onun 
Hükümetini bağlayan bir milletlerarası antlaşma var mıdır; vardır. Bu antlaşma nedir; bu ant
laşma, Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı Antlaşmasıdır. Bu antlaşma ne zaman imza edilmiştir; 
21 Kasım 1990 tarihinde. Ne diyor bu antlaşma; son paragrafını okuyorum : "haklarının her
hangi bir şekilde ihlali karşısında, herkesin ulusal ya da uluslararası her türlü etkin çarelere 
başvurmasını sağlayacağız." Sağlayacağız hükmünün altında bizim de imzamız var, 149 devle
tin de imzası var. 
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O halde, Karabağ meselesine, tüm uluslararası imkânları kullanarak yaklaşacak; kim; bü
tün dünya devletleri. 

Bizim Hükümetimiz ne yapmış? : Bu Paris Şartına dayalı olarak Avrupa Güvenlik ve İş
birliği Komitesine gitmiş; bu Komitede, Aşağı Karabağ'ın bir Azerbaycan toprağı olduğu kara
rını aldırtmış; sınırların değişmezliği kararını da aldırtmış; bu iki kararı aldırtmış. Bunlar, kü
çük kararlar değil. Başka ne yapmış : Bunların uygulanabilmesi için mekik diplomasisini baş
lattırmış; Dışişleri Bakanını göndermiş, Başbakan Yardımcısını göndermiş, dünyanın ileri ge
len bütün ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla müzakereler yaptırmış ve bütün dünya.Karabağ so
rununun sulh yoluyla halline karar vermiş. 

Azerbaycan müstakil bir devlet, Ermenistan da müstakil bir devlet, Karabağ, bu müstakil 
Azerbaycan devleti içerisinde bir özerk devletçik diyelim. Şimdi, buna karşı siz kayıtsız kaldı
nız, şeklindeki bir iddia, bence, gerçeklerle bağdaşmadığı gibi, meselenin çok sathî olarak ele 
alındığını göstermesi bakımından da üzücüdür. 

Diğer bir tonu, başka bir ülkenin içişlerine müdahale anlamını taşır. Bir ülkede seçimle
rin yapılması sonucunda, o ülkenin parlamentosunun nasıl teşekkül edeceğine; ancak, o üllce 
karar verir; şu veya bu şekilde teşekkül etmemesi karşısında, başka bir ülkenin müdahalesi, 
içişlerine karışmadır, devletler hukukuna aykırıdır, beynelmilel hukuka aykırıdır. Yapılacak iş, 
hakkı mağdur olan grubun, kendi ülkesiyle ilgili olarak, Birleşmiş Milletlere gidip, bu hakkını 
aramasıdır. Dolayısıyla, Hükümetimiz, bu konuda da yine kendisine düşeni, devletler hukuku 
çerçevesi içerisinde ve beynelmilel hukuka saygılı olarak ve dost bir devletin takındığı bir tavır
la yerine getirmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Mersin'e gelen bir geminin sevk edilmediği doğrudur; 
ama, malının kontrol edildiği de doğrudur. Bu gemiden çıkan bazı malların listesini okuyo
rum : 3 776 ton bulgur, 2 193 ton süttozu, 1 243 881 kilogram yemeklik yağ. Boşaltma işlemi 
hâlâ devam etmektedir. Gümrüklerimiz bu mallara el koymuştur. Bu malların tümünün, in
sanlık gayesine dönük olduğu tespit edildiği andan itibaren, şevkine izin verilecektir. 

Şunu açıklıkla ifade ediyorum ki, gerek semalarımızdan gerek karalarımızdan, Türk Dev
letinin haberi olmaksızın, herhangi bir kuşun uçması veya bir yılanın yürümesi mümkün de
ğildir. [ANAP sıralarından alkışlar (1)1 

Millî istihbarat Teşkilatımızla ilgili olarak çok kisa açıklamada bulunmak istiyorum. 
Millî İstihbarat Teşkilatımız, yasasında yazılı görevleriyle meşguldür. Asayiş ve emniyet 

görevleri, Millî istihbarat Teşkilatının görevleri değildir. 
Çetinkaya mağazasının hiçbirimiz tarafından tasvip edilmeyen hadisesi, vaktinde haber 

verildiği içindir ki, dünkü televizyon haberlerinde, yargı önüne çıkan yirmi kişiyi izlediniz. 
Millî istihbarat Teşkilatı, inananlar inanmayanlar, bizden olanlar bizden olmayanlar gibi, 

herhangi bir grubu, ne takip eder ne de biz ona müsaade ederiz. Biz, 56 milyon insanın Hükü
metiyiz; inançları ne olursa olsun, renkleri ne olursa olsun, dinleri ne olursa olsun, hepsinin 
Hükümetiyiz ve hepsi, bizim nazarımızda, birinci sınıf vatandaştır. Binaenaleyh, böyle bir ay
rımı kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir. 

Sayın Yakın arkadaşımın 2000 yılıyla ilgili olarak vaki görüşmelerine teşekkür etmek isti
yorum. 1988 yılında, Doğru Yol Partisi, 2000 yılının Türkiyesi nasıl olmalıdır, şeklindeki bir 
görevi bendenize verdi. Bununla ilgili olarak bir kitabı yayımlamış bulunuyoruz. 1988'de, 
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2000 yıllarının Türkiyesini düşünüyor idik. Hükümetiniz, 1988'den sonraki dünya değişiklik
lerini de nazarı itibara alarak, 2010 yılına varan bir dünyada Türkiye nasıl olmalıdır, çalışması 
üzerindedir. 

Geçen yıl yapılan Birinci Bilim ve Teknoloji Şûrasının almış olduğu kararları uygulama 
alanına sokma çalışması içindeyiz. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı sonunda gayri safî millî 
hâsılamızın yüzde 5'ini bilim ve teknoloji araştırmalarına ayırma gayreti içindeyiz. Dünyamız 
çok hızla değişmektedir. Bu çok hızla değişen dünyaya yetişmek, hemen hemen imkânsızdır. 
Haberleşme çağı, enformasyon çağı, bilim ve teknoloji çağı dediğimiz bu çağda, bize düşen 
görev, bütün imkânlarımızla bu çağı yakalama gayreti içinde olmaktır. Hükümetinizin bu gay
ret içinde olduğundan emin olmanızı istirham ediyorum. 

Beni sabırla dinlediğiniz için, Yüce Meclisinizi tekrar saygıyla selamlıyor; 1992 malî yılı 
Başbakanlık bütçesinin, aziz milletimize, memleketimize ve tüm insanlık alemine hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ediyoruz. 
Söz sırası, aleyhinde, Sayın Ahmet Dökülmezdedir. 
Buyurun efendim. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arka

daşlarım, kıymetli teşkilat mensupları ve basın mensubu arkadaşlarım; sözlerime başlarken, 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Hükümet üyesi arkadaşlarımız konuşurken, değerli Bakanım konuşurken, neredeyse ağ
zından öpesim geliyor; o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki... (DYP sıralarından "Orucun 
bozulur" sesleri) 

Hükümet programını okudum; çok güzel şeyler var; bize göre.temel değerlerimize ters dü
şen, yanlış olan şeyler de var; ama, gayet güzel şeyler ve var. Gönül ister ki, 500 günün sonun
da o vaatlerin hepsi gerçekleşsin ve biz, gidelim hepsini kucaklayalım, kıymetli kardeşlerimizi 
alınlarından öpelim. 

tşin bir de realitesi var. Biraz önce, Sayın Bakanım,"bizim iznimiz olmadan, kuş uçmaz, 
yılan geçmez" dedi; ama, ne idüğü belirsiz, Interpolce aranan meşhur iki Ermeni, tshak Ala-
ton'un yanında, elini kolunu sallaya sallaya, Dışişleri Bakanıyla görüşüyor... (RP ve ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — özel izinle, Ermenistan sınırı açılıyor... 

AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Benim dikkatimi çekti, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
ne kadar görüşme yapıldıysa, TRT, birkaç cümlelik de olsa, her konuşmacının ağzından, bu 
görüşmeleri millete yansıttı, iletti. Millet Meclisi Genel Kurulumuzdaki esas bütçe görüşmele
rimiz ne kadar kıymetsiz ki, TRT, dün, bir tek kelime dahi olsun.bundan bahsetmedi. Herhal
de, şeffaflık denen hadise bu olsa gerek?! İktidarın bu şeffaflık anlayışını takdirle karşılıyorum(l) 

Kıymetli arkadaşlarım, işin gerçeği İktidarınızı kesinlikle kıskanmıyoruz; Allah muhab
betinizi artırsın. Bu ülkedeki 60 milyon insanın hepsinin kardeş olmasını ve kucak kucağa ya
şamasını arzu ederiz; ancak, geçmişte çektiğimiz bir sıkıntı ve edindiğimiz tecrübe var; yıllarca 
ensemizde boza pişirdiler, komünistlerle niye hükümet oldunuz diye. Biz, o zamanlar dedik... 
(DYP sıralarından "Ayıp ediyorsun" sesleri) 
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ı ADNAN KESKİN (Denizli) — Bize de tersini söylediler. (SHP sıralarından "Halk istedi" 
sesleri) 

AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Biz öyle bir şey söylemedik; bu ülkede, her siyasî 
partiyle hükümet olunur, herkesle ortak olunur; bu milletin âli riıenfaatları için her şey yapılır 
dedik. O gün bize o lafı söyleyenlerin, artık bundan sonra bizi o babta tenkit edemeyeceklerini 
gördüğümüz için sevinçliyiz. (DYP sıralarından "İktidarın tadı ağzınızda kalmış, özlemi de 
kalmış" sesleri) Ağzımıza tadı pek değmediği için, özlemi de yoktur maalesef arkadaşlar. 

Esas konuşmak istediğim hususlara geçiyorum : 
Kıymetli arkadaşlarım, bugün asgarî ücret» biliyorsunuz, 800 küsur bin lira. Ben, bir in

san düşünüyorum; sabah kahvaltısını bin liralık bir simit ve yine bin lira vermek suretiyle iki 
tane çayla yapsa... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Simit 1 500 lira oldu. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Ben, buraya gelmeden önce, Kahramanmaraş'ta al-

dığiim simidi söylüyorum; 1 200 lira, 1 500 lira olur, o önemli değil. 
İki çay ve bir simitle kahvaltı yapsa, 3 bin lira para eder. Bu dese ki, öğleyin de aynı şekil

de kahvaltı yapayım; 3 biri lira da öyle, eder 6 bin lira. Akşam da aynı kahvaltıyı yapsa, etti 
mi 9 bin lira. Bunun bir de hanımı olsa, hanımı da bu şekilde kahvaltı yapsa... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Dört hanımlı olsa?!. , 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — O da olabilir tabiî, asgarisini söylüyorum ben. O, 

Allah'ın bir lütfü... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Bunları, 1980 öncesinde, Genel Başkanınız, file ola

rak gösteriyordu; onbir senede hiç başka bir şey öğrenmediniz mi? 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — O zaman, o file gösterildiğinde, böyle reklam olur 

mu diye ayağa kalkmıştınız; o zaman hayal ufkunuzun dışına çıkıyordu kıymetli arkadaşlarım. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Bir şeyler öğrenin de gelin şuraya. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Neyse... Ben konuma geliyorum. 

iki tane de çocuğu olsa bu insanın; onlar da aynı kahvaltıyı yapsa, kaç lira eder; bunu bir de 
3Ö'Ia çarparsanız, kaç lira eder; bunun bir hesabını yapın. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Yani, mutfakta yangın mı var? 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Bu insanın hastası yok mu, sayrısı yok mu?.. Bun

lar, asgarî rakamları, hamdolsun, benim bile altı çocuğum yar; bu ülkede, çok azdır iki çocuğu 
olan kıymetli kardeşlerim. 

Şüphesiz, ben, burada fakirlik edebiyatı yapmıyorum... 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Sadece duygu sömürüsü yapıyorsun. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Ayda 20 küsur milyon lira para alan İnsanın, bu 

duyarlığı yakalaması zor kıymetli arkadaşlarım; bu açıdan size hak veriyorum. 
Benim söylemek istediğim, neredeyse sıfır yatırım öngören bu bütçeyle, benim köylümün, 

işçimin, dul ve yetimimin acısının dindirilemeyeceğidir. 
' •' ' Benim ecdadım, Çanakkale'de, bu TRT için ölmedi. Asgarî ücretle yaşayan, satın aldığı 
her şey için KDV veren gariban insanım, her gün bu TRT'yi görmek istemiyor. Efendim, düğ
mesi var, kapat, diyemezsiniz. Şurada biri tutup da eteğini indirecek olsa; niye eteğini indirdi, 
yönümü öteye çevireyim, diyemezsiniz; ister istemez bakarsınız. Hiçbirimiz, kötülüğü teşhir et
meye mecbur değiliz... 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Gelin, Anayasayı değiştirelim beraber; şu TRT'yi hi
zaya getirelim. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — TRT'nin her dakikası, bu millete, milyonlara malo-
luyor. 6 kanaldan saatlerce bu şekilde yayın yapılması için ödenen paralar -ki, onun girdileri 
için de dışarıya paralar ödüyoruz- sanayie ve kalkınma hamlesine yatırılsa, bu ülkede çok şey
ler değişir kıymetli arkadaşlarım. 

Kıymetli arkadaşlarım, biz, bu sözlerle biraz istikrara zarar verdiğimizin farkındayız. Son 
zamanlarda moda bir kelime oldu bu istikrar. Bu istikrar nasıl bir şeydir ki, hep, bir gücü elin
de bulunduranlar, iktidara gelenler, dillerine pelesenk ediyorlar bu kelimeyi. Sen, Batı kulüp 
olarak, az gelişmiş ülkeleri sömüreceksin; Falkland, tran, Libya yahut da Cezayir gibi az geliş
miş ülkelerden bir tanesi, bu gidişe hayır derse, istikrar bozulmuş olacak. Sen, Batı'nın menfa-
atlarını savunacaksın; sana karşı çıkan olursa, istikrarı bozmuş olacak... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Hoca Amerika'ya niye gitti?. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Hoca, Amerika'ya, Bush'un önünde perende at

mak için gitmedi; geldiğinde öğrenirsiniz. 
Biz, niye üç ayda yapmıyorsunuz, demiyoruz; peşin hüküm sahibi de değiliz. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Seçim zamanı Mercedesler nereden geldi; onların hesa

bını verin bakalım. Erbakan, Amerika'da ne yapıyor? 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Gelince öğrenirsiniz dedim; iyi dinleyin; Bush'un 

önünde perende atmaya, takla atmaya gitmedi. 
Niye üç ayda yapmıyorsunuz, demiyoruz; bu işlerin üç ayda hallolmayacağını da biliyo

ruz; ancak, bu modelle bir yere varamazsınız diyoruz. Üç ay değil, beşyüz gün sonunda ülke
nin insanları biraz gülsün istiyoruz; bu konuda, içlerinde bir umut ışığı doğsun istiyoruz. Baş
langıçta söylendiğinde, şimdi güldüğünüz gibi, nasıl güldüyseniz; bunca yıllık siyasî mücadele
mizde, faizin, bir sömürü aracı olduğunu; Batı'nın bizi üvey evlat gibi gördüğünü, hiçbir za
man bize yar olmayacağını anlattığımızda, nasıl gülüyorsanız... 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul)— Parayı ne yapıyorsun sen? 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Yarın, IMF reçeteleriyle hiçbir ülkenin kalkınama

yacağını; fabrika kurmadan, ağır sanayii kurmadan kalkınamayacağımızı; Batı'nın tahıl de
posu olmakla bir yere varılamayacağını: önünde sonunda, bu ülkede herkes görecek; ancak, 
geçen yıllarımıza, geçen zamanımıza yazık olacak. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sen de faiz ahyormuşsun!.. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Kıymetli arkadaşlarım; Batı'nın bugün sahip oldu

ğu refah düzeyinin sebebi, bizim içinde bulunduğumuz şu sefaletin devamına bağlıdır. 
BAŞKAN — Sayın konuşmacı, bir dakikanız kaldı. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Toparlamaya çalışayım. 
BAŞKAN — Lütfen... 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Batı'nın bugün sahip olduğu refah düzeyinin sebe

bi, bizim sefaletimizin devamına bağlıdır dedim. Bugün, Amerika, kendi menfaatlarını kolla
mak üzere, Doğu Anadolu'da, 1 askerini getirip bekletse, bunun ona bir yıllık maliyeti 4 bin 
dolara yaklaşıyormuş. Bunu, uzmanlar söylüyor, ben hesap yapmadım; ama, Doğu Anadolu'
da 1 Türk askeri, Amerika'nın menfaatlarını bekleyecek olsa, bunu da Amerika'ya maliyetinin 
16 dolar olduğunu söylüyorlar. Biz, Amerika ile ilişkileri kesin demiyoruz; ancak, nimet külfet 
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dengesini biraz eşitleyin istiyoruz. Görülen odur ki, bu konuda fazla da ümitli olamıyoruz. 
Kıymetli arkadaşlarım, kaynak sıkıntısı diyoruz; ne söylesek, "kaynak sıkıntısı var" di

yorlar. Bildiğim kadarıyla, Kahramanmaraş'ta, şeker pancarı üreticileri, hSlâ, paralarını ala
madılar. Sorduk, araştırdık, "kaynak sıkıntısı çekiyoruz" dediler. İşte, size alternatif kaynak : 
Bu Ülkedeki mevcut israf tamamen önlense, ülke ekonomisi yüzde 50 oranında düzelir. Millet
vekilliğimizin ilk aylarında, konut sıkıntısı çekmemiz dolayısıyla, bir süre, bazı İcamu kuruluş
larının misafirhanelerinde kaldık; oradaki şaşaayı, ve israfı görünce, tüylerim diken diken ol
du, acıdım bu milletin haline. 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) —Niye kaldın o zaman? 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Gidip, Ulus'taki otellerde mi kalaydım?.. Sen, sa

bahtan akşama İcadar orada kal, içkileri iç, dansını yap, kumarını oyna; ben de, sıcak bir oda 
buldum diye, bir gece gidip orada yatarsam suçlu olayım?! (RP sıralarından alkışlar) 

Neyse... Ben konumu bitirmek istiyorum; çünkü, arkadaşlar vaktin uzaması dolayısıyla her
halde sıkıldılar ve hatibin konuşmasını bilhassa bölmek için laf atmayı güzel bir usul haline getirdiler!.. 

Kıymetli arkadaşlar, kaynak sıkıntısı diye bir şey yok; istersen, her yerde kaynak var. Irak'a 
ambargo koyduk; Iraklılar açlıktan mı ölüyor?.. Amerika, İngiltere ve Avrupa'nın çokuluslu 
sermaye şirketleri, binbir türlü kanalla oraya mal götürüp ticaret yapıyorlar ve onlar İcazanı-
yor, biz İcaybediyoruz. Üstelik, biz, Irak'ın sınır komşusuyuz, İngiltere ve Almanya gibi uzakta 
değiliz; tarih boyunca da beraber yaşayacağız. Efendim, neymiş; biz, Birleşmiş Milletlerin bir 
üyesiymişiz, dünya topluluğunun bir parçasıymışız!.. İsrail ve Lübnan, dünya topluluğunun 
bir parçası değil mi? Daha kaç gün oldu; İsrail, bu ülkenin sınırlarım ihlal etti, içlerine İcadar 
ilerledi. Almanya, dünya topluluğunun bir parçası değil mi? Dünyadaki ülkeler, kendisine, yapma 
etme, Yugoslavya'nın iç işlerine karışma, oiıu parçalama, diye o İcadar yalvardı; ama, kimseyi 
dinlemedi. Bu Birleşmiş Milletler, dünya devletler topluluğu, ne İcadar büyük nimetlere sahip 
ki, bu nimetlerin hepsi, oluk oluk, Avrupalılara akıyor, külfetlerin hepsi de bize akıyor. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, lütfen toparlayın. ' 

AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Kıymetli kardeşlerini, anlatacağımız başka şeyler 
var; ama, zaman çok sınırlı. 

Beni dinlediğiniz için, hepinize teşekkür ederim; Başbakanlık bütçesinin, milletimize, Baş
bakanımıza ve ülkemizdeki herkese hayırlı olmasını, canı gönülden temenni ederim. (RP sıra
larından. alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dökülmez'e teşekkür ederiz. Gerçekten, konuşmasına çok .karıştınız, 
müdahale ettiniz; ama, soyadı gibi dayandı, dökülmedi; kendisini kutluyorum. 

Başbakanlık bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum... (ANAP sıralarından "Soru, 

soru" sesleri) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, İçtüzük madde 61'in son fıkra

sı... Soru... 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Sayın Bakanımıza bir sorumuz var. 
BAŞKAN — İsimlerinizi söyleyin, tespit edelim efendim... 
Sayın Orhan Ergüder, Sayın Hüseyin Aksby, Sayın Ekrem Pakdemirli, Sayın Ali Kemal 

Başaran, Sayın Hatinoğlu. 
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Soru sormak isteyenleri tespit işlemi bitmiştir. 
Sayın Ergüder; buyurun. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakanınım hemen cevap vermesine lüzum olmayabilir, yazılı cevap da kabulümdür 

efendim. 
Sayın Başkan, kanımca, Hükümetin kuruluşundan itibaren, TRT, siyasî yayınlarında, çok 

açık partizanlık örnekleri vermektedir. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Karışmayalım. 
Buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bir kamu kuruluşu olarak tarafsız yayın yap

ması gereken TRT'nin bu tutumu, yasalarla nasıl bağdaştırılıyor? 
TRT haber bültenlerinde, Hükümetin görevi devraldığı tarihten itibaren, siyasî partilere 

ve Hükümete ayrılan sürelerin oranları nedir? 
TRT'nm naklen yayınlarına Başbakanın doğrudan müdahale ettiği, Meclis Başkanının gi

rişimiyle de anlaşılmıştır. Bu müdahaleler devam edecek mi? TRT'yi yasal sınırlar içinde çalış
tıracak tedbirler ne zaman alınacaktır? 

Doğru Yol Partisi Grup Sözcüsü Sayın Mehmet Gölhan, BaşbakanınTRT yayınları konu
sunda talimat verdiğini söylemiştir. Hangi kanuna dayalı olarak bu emir verilmiştir? , 

i 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - - Ben de teşekkür ederim. . 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAM — Müsaade eder misiniz efendim?.. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)'— ANAP'lı sözcünün bir cümlesi noksan. 
BAŞKAN — İzin verir misiniz?.. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — 1903 - 1991 arasını unuttu. 
BAŞKAN — Size söz vermedim efendim. 
Şimdi, İçtüzüğümüz, sayın nıilletvekillerine,soru sorma hakkı vermiştir; aydınlanmak is

teyebilirler. Yalnız, soru, İçtüzüğün istediği gibi kısa, gerekçesiz, şahsî görüşler ileri sürülme
den, somut olarak sorulacaktır. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Sayın Başkan, papatya gibi açıldı soru. 
BAŞKAN — İzin verir misiniz?.. 
Bundan sonra soru soracak arkadaşlarım için anımsatıyorum bunu. 
Sayın Bakan, tek tek mi yanıt vereceksiniz, yoksa, hepsini aldıktan sonra mı; hangisini 

arzu ederseniz? Ben, ona göre... 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, hepsini alayım, ona 

göre cevap veririm. ' 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Aksoy. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma bir sorum var. 
Hükümetin, basında ve Meclis kürsüsünde, abartılı olarak, birçok şikâyetleri oldu; şu ko

nuda : "Hükümet, çalışıyor, kararnameler hazırlıyor, kanunlar hazırlıyor, Bakanlar Kurulu 
kararları hazırlıyor; fakat, Cumhurbaşkanlığı veto ediyor, imzalamıyor" deniliyor. 
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Sayın Bakanımıza soruyorum : Hükümete geldiğinizden beri, kaç tane kararname, kanun, 
bakanlar kurulu kararı, Cumhurbaşkanlığına sevk edilmiştir; bunların kaçı imzalanmıştır.kaçı 
tetkiktedir, kaçı iade edilmiştir, kaçı veto edilmiştir? (DYP sıralarından "Onları özal'a sor" 
sesleri, gürültüler) 

Özal'a sorulanlar cevaplandırıldı. 
BAŞKAN — Bu tarafa döneceksiniz; Başkanlığın takdirindedir efendim; sorunuz uygun. 
Buyurun. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — İade ve veto edilenlerin gerekçeleri nelerdir? Bu ikinci 

soruma yazılı olarak da cevap verebilirler Sayın Bakanımız. 
Teşekkür ederim. 

. - • . e 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aksoy. , 
Sayın Seçkiner; buyurun. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir sorum var : 3775 

sayılı ve 20 Şubat 1992 tarihli -1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 inci maddesinin değiştirilme
sine dair- Yasanın uygulanmasıyla ilgili değişik beyanlar, kamuoyunu şaşkına çevirdi. Sayın 
Başbakan, basın toplantısında ve geçen gün Genel Kurulda yapmış olduğu bütçe konuşmasın-
da,"askerlik süresi 12 aya inmiştir" diyor; Millî Savunma Bakanı ise, "15 aya inecektir" diyor; 
hangisi doğrudur? Açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Seçkiner. 
Sayın Pakdemirli; buyurun. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın az önceki konuşma

sından edindiğim izlenim şudur : Her iki partinin, seçim meydanlarında halka vaat ettikleriyle 
bağlı olmadıklarını; ancak, kendilerini, koalisyon protokolü veya hükümet programının bağ
ladığını anladım; acaba bu izlenimim doğru mu efendim? (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir saniye efendim... 
Buyurun Sayın Başaran. 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Sayın Başkan, Sayın Bakanımızdan, Azerbaycan'la 

ilgili olarak, Dışişleri Bakan Vekilimizin, "Karâbağ, Azerbaycan'ın sorunudur" şeklindeki be
yanına, Sayın Başbakanımızın katılıp katılmadığını; katılıyor ise, Başbakanımızın, Mecliste büt
çeyle ilgili konuşmasında, Sayın Kumbaracıbaşi'nın sözlerini saklama gayreti içinde bulunma
sının nedenlerini açıklamasını istiyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Peki, Sayın Başaran; teşekkür ederim. 
Sayın Hatinoğlu; buyurun. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, Sayın Bakanımdan 3 tane sorum 

var : 
» Birincisi: Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yılda emekli olacaklardan, tecrübeleri ve dene

yimleri nedeniyle tekrar göreve almayı düşündükleri kişiler var mı; söz verdikleri kişiler var 
mı?.. (DYP sıralarından "Sana ne'yahu" sesleri) Ayrıca, bu yasaya göre emekli olanları, tek
rar, çifte maaş ödemek kaydıyla, sözleşmeli olarak çalıştırmayı düşünüyorlar mı? 

İki : Zarar eden KİT'lere, bu yıl işçi ve memur almayı düşünüyorlar mı? 
Üç : Bir Devlet Bakanının, bir iki hafta önce, yolsuzfuk nedeniyle görevinden istifa ettiği, 

açıkça malûmunuzdur. Yalnız, istifa beyanında, "beni bürokratar yanılttı" diye bir ifadesi vardır. 
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Bu bürokratlar, halen o görevlerde olduklarına göre; acaba, bu yolsuzluk zinciri hâlâ devam 
ediyor mu; o bürokratları da görevden almayı düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok 

sayın üyeleri; rakamlarla ilgili bilgileri yazılı olarak arz edeceğim; rakamlarla ilgili olmayan 
bilgileri hemen arz ediyorum efendim : 

Hükümetimiz göreve başladıktan bu yana, TRT, azamî ölçüde, siyasal tarafsızlığa riayet 
ederek çalışmaktadır; ayda bir kere yapılan açık oturumlar, muhalefet partilerimize daha uzun 
süre tanınması ve televizyonda muhalefet parti liderlerimizle yapılan münferit görüşmeler, bu
nun işaretleridir. 

Sayın Başbakan tarafından, TRT'ye, herhangi bir şekilde, herhangi bir yayının kesilmesi, 
durdurulması vesaire şeklinde bir emir verilmemiştir. -

Muhalefete ve iktidara TRT'de ayrılan saatleri, yazılı olarak, Sayın Ergüder Beyefendiye 
takdim edeceğim. 

Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edilen kararlar ve kararnameler konusunda yazılı bilgi 
arz edeceğim; yalnız, bugün itibariyle, Sayın Cumhurbaşkanlığı makamında, 36 kararname, 
140 karar bulunmaktadır. Hükümet kurulalıdan beri bu sayının ne kadar olduğunu yazılı ola
rak takdim edeceğim. 

Sayın Seçkiner'in sorusuna cevap arz ediyorum: Askerlik, önce 15 aya indirilmiştir, sonra 
12 aya indirilecektir; yasa böyle çıkmıştır. 

Sayın Pakdemirli'nin sorusuna cevap arz ediyorum : Bendeniz, seçim beyannamesi bizi 
bağlamaz demedim. Ben dedim ki, seçimlerde vaat edilenler esas alınır ise, o takdirde, örne
ğin, bir siyasal partinin, kişileri, bir sandalyeye iple bağlı olarak göstermesi halinde, o siyasal 
partinin de iktidar olması durumunda; muhalefetin, kardeşim, siz, seçimlerde vatandaşı iple 
sandalyeye bağlamıştınız, şimdi iktidar oldunuz, haydi bağlayın, diye bir suali haklı olarak sor
ması gerekir... 

EKREM PAKDEMtRLl (Manisa) — O, bir taahhüt değil ki efendim. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Propaganda ayrı şeydir, propagan

dada kullanılan malzeme ayrı şeydir, propagandadan sonra iktidar veya muhalefet olma halin
de millete vaatleriniz ayrı şeydir. 

Sayın Başaran'ın sorusuna, çok açık olarak cevap vermek istiyorum : Hükümetimizin, 
Dağlık Karâbağ'a ilişkin en son tutumu şudur : 

Türkiye'nin birinci hedefi, bölgede çatışmaların daha da genişlemesini önlemek; bu amaçla, 
taraflar arasında süratle ve etkili bir ateşkesin sağlanmasıdır. 

İkinci hedef, ihtilafın, barışçı şekilde, müzakereler ve benzeri yöntemlerle çözüme bağ
lanmasını sağlamaktır. 

Bu hedeflere erişebilmek için, Türkiye, uluslararası alanda gerekli girişimleri yapmakta
dır. Bu çerçevede, Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı bünyesinde, 28 Şubat tarihinde alı
nan bir kararla, Azerbaycan'a ait bulunan Dağlık Karabağ'da ateşkes sağlanması, bölgeye si
lah ve mühimmat şevkinin ambargo altına alınması, ateşkesi kontrol etmek üzere bölgeye 
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gözlemciler gönderilmesi öngörülmüştür. Kararda ayrıca» AGİK ilkeleri, bu meyanda iç ve dış 
sınırların ihlal edilemezliği ve bu sınırların; ancak barışçı yollardan ve ortak anlaşmayla değiş
tirilebileceği vurgulanmıştır. Hükümetimiz, Dağlık Karabağ'a ilişkin sözkonusu hedeflerin ger
çekleştirilmesi ve AGİK kararının süratle uygulamaya konulması için çabalarını sürdürmekte
dir. Bu çerçevede, dün Brüksel'de, Sayın Dışişleri Bakanı tarafından geliştirilen bir plan, bü
tün ilgililere ve uluslararası teşkilatlara iletilmiştir. Sözkonusu planın anahatları şunlardır : 

1. Ateşkesin derhal sağlanması ve Dağlık Karabağ sorununa siyasî bir çözüm bulunması 
için Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı tarafından çağrıda bulunulması, 

2. Ateşkesin ilan edilmesi ve bölgeye ateşkesi gözleme heyetlerinin gönderilmesi için, ilci 
tarafın AGİK'e müştereken davette bulunması, 

3. Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte, tarafların birbirlerine karşı koydukları tüm 
ambargolar karşuklı olarak kaldırılacaktır. İnsancıl yardımın iletilmesinde hiçbir engelleme ol
mayacaktır. 

4. İki ülkenin hükümetleri ve parlamentoları tarafından Dağlık Karabağ sorununu ve 
aralarındaki diğer anlaşmazlıkları, sadece görüşmeler yoluyla, barışçı yöntemlerle çözümleye
ceklerine dair bir açıklamanın eşzamanlı olarak yapılması esas olacaktır. 

5. AGİK Kıdemli Memurlar Komitesi kararının ve Dışişleri Bakanlarının, Moskova'da 
20 Şubat 1992 günü vardıkları anlaşmanın tam olarak uygulanması için, iki taraf, devamlılık 
temeline dayalı müzakerelere başlayacaktır. . * 

6. İki taraf, eğer anlaşırlar ise, AGİK kararında belirtilmeyenler de dahil, tüm barışçı 
çözüm yollarına başvurabileceklerdir. 

Binaenaleyh, Hükümetimiz, Paris Antlaşması çerçevesi içerisinde ve AGİK şartlarına da
yalı olarak, barışçı yollarla uğraşma gayretlerini sürdürmektedir ve bu gayretin.sonuç alaca
ğından emin bulunmaktadır. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Sayın Kumbaracıbaşı da aynı düşüncedeler mi? 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Bu görüş, Hükümetin görüşüdür 

ve Sayın Kumbaracıbaşı da aynı görüşte efendim. 
BAŞKAN — Arkadaşlarım, sessiz olalım. 
Sayın Bakan, tabiî, sorulara yanıt da kısa olacak efendim. Konu, önemli olduğu için bu 

kadar uzun cevap vermenize müdahale etmedim. 
Buyurun. • v • 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir)'— Sayın Hatinoğîu Beyefendinin sor 

rularıni cevaplandırıyorum. 
20 hizmet yılını dolduran hanımefendilerle, 25 hizmet yılını dolduran beyefendilerden, emek

li olduklarında, kimlerin tekrar iş isteyeceklerini biz bilemeyiz. Benden iyi biliyorsunuz ki, biz
den iş isterlerse, zaten iş imkânı da yoktur. 

Emekli olup da sözleşmeli olarak çalışan herhangi bir kişi yoktur. 
Zarar eden KİT'lere işçi ve memur alınması sözkonusu değildir. 
"Bürokratlar yanılttı" sözünü, Sayın Bakan, istifa dilekçesinde ifade etmiştir. 
Sözü edilen sayın bürokratlar şu anda görevierindelerdir. Siz de bilirsiniz ki, böyle bir şey 

varsa, bir tahkikat sonucunda ortaya çıkabilir. Bu da, yeni gelen Sayın Bakanımızın bilebilece
ği bir husustur. 
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Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bütçe üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza snuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
. Bütçenin bölümlerini okutuyorum : 

1. — Başbakanlık 1992 Malî Yıh Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 815 270 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Bakanhklararası işbirliğini sağlamak ve hükümetin genel si
yasetini izlemek 103 012 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Millî güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi 21 075 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Devlet personel rejiminin düzenlenmesi ve geliştirilmesi 18 389 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Enformasyon kamuoyu oluşturma ve halkla ilişkiler hiz
metleri 146 962 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

116 Aile araştırma koordinasyon ve eğitim hizmetleri 35 800 000 00 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

117* Kadının statüsü ve sorunları hizmetleri 12 143 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılmayan transferler 427 673 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1 580 324 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. * 
2. —Başbakanlık 1990 Malî Yıh Kesinlıesabı 
BAŞKAN — Başbakanlık 1990 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kesinhesabın bölümlerini okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Genel ödenek Toplanı iptal edilen 

Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 283 989 111 712 270 887 743 737 13 101 367 975 
BASIDAN —Kabul edenler... Etme- . 
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Genel ödenek Toplam İptal edilen 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı r harcama ödenek 

111 Bakanhklararasüşbirliğini sağlamak 
ve hükümetin genel siyasetini izlemek 32 771200 000 26 640 034 895 6 131165 105 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Millî güvenlik hizmetlerinin yürü
tülmesi 4 956 100 000 4 625 866 562 330 233 438 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

113 Devlet personel rejiminin düzenlen- • 
mesi ve geliştirilmesi 5 139 8Ö0 000 4 825 385 958 314 414 042 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

114 Enformasyon, kamuoyu oluşturma 
ve halkla ilişkiler hizmetleri 37 999 151 204 36 293 167 420 1 705 983 784 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

115 Sıkıyönetim hizmetlerinin yürü
tülmesi ' 699 693 063 ,589 440 818 110 252 245 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

116 Aile araştırma koord. ve eğitim hiz
metleri 2 376 000 000 2 057 033 562 318 966 438 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etme- , 
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan 
transferler 122 440 477 005 105 640 119 800 16 800 357 205 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 
yürütülmesi 18 838 527 567 18 838 527 567 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 509 210 060 551 470 397 320 319 38 812 740 232 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık 1990 malî yılı kesinhesabınm .bölümleri kabul edilmiştir. 
Başbakanlığın 1992 malî yılı bütçesiyle 1990 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı 

olmasını diliyorum. 

B) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
1. — Diyanet işleri Başkanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 

' 2. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 
BAŞKAN — Programımıza göre, Diyanet İşleri Başkanlığının bütçe görüşmelerine başlıyoruz. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sayın milletvekilleri, bütçe üzerinde söz isteyen değerli milletekillerinin isimlerini okuyo

rum : Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına Sayın Nizamettin Toğuç, Refah Partisi adına Sayın 
tsmail Coşar, Doğru Yol Partisi adına Sayın Yahya Uslu, Anavatan Partisi adına Sayın Rama
zan Coşkun. 

Şahısları adına, lehinde Sayın Gaffar Yakın, aleyhinde Sayın Musa Erarıcı ve Sayın Hüsa
mettin Korkutata konuşacaktır. 

Gruplar adına konuşmalar 20 dakikadır. Şahıslar adına yapılacak olan konuşmalar ise 
10'ar dakikadır. Saygıdeğer konuşmacıların bu sürelere uymasını rica ediyorum. 

İlk sözü, Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına, Sayın Nizamettin Toğüç'a veriyorum. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GURUBU ADINA NİZAMETTİN TOĞUÇ (Batman) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; tarihte, dinler, insanların, sınırsal toplum yaşamına başlamasıyla görülür. Ne za
man ki, toplum içerisinde zulüm, haksızlık, adaletsizlik, ahlaksızlık, ezen ve ezilen sınıflar baş-
göstermiştir, işte o zaman, insanca ve uygarca bir yaşam için dinler ortaya çıkmıştır. Arabis
tan'da İslamın ortaya çıkmasının böyle bir döneme rastlaması da tesadüfi değildir. 

İslam dini, bir zor dini değildir. Bütün kuralları, toplumsal yaşam düzenleyici ve insanla
rın kardeşçe yaşamını sağlamak amacına yöneliktir. 

Dikkat edilirse, bütün dinlerin amacı ve hedefi, insanların huzur ve mutluluklarını temin 
etmektir. Din, insanları her çeşit ayırımdan alıkoyar, birbirlerine yararlı üyeler haline getirir. 
Bütün dinlerin müşterek hedefleri, zulümle savaşmaktır. 

Hazreti Muhammed, bir hadis-i şerifinde, "En büyük cihat, adaleti söylemek ve haksızlı
ğa karşı koymaktır" diye buyuruyor. Kur'an-ı Kerim, baştan sona kadar, zalime karşı mazlu
mu, güçlüye karşı güçsüzü korumaktadır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allahutaâlâ, "Eğer bir top
lum veya bir şahıs, bir topluma veya bir şahsa zulüm ediyorsa, mazlumdan yana olun, zalimle 
savaşın, ta ki, o zalimi hak yoluna getirene dek" der. 

Dinler, başlı başına bir anayasa hukukudur. Her dinin, kendisine göre, insanlığa hizmet 
için kuralları vardır. Mezhepler ise, her dinin bir giriş kapısı olarak kabul edilir; fakat, bir kı
sım mezhepler, birtakım yönetici hükümdar ve diktatörlerin güdümünde kalarak, ayrı imti
yazlara sahip olmuşlardır. 

Değerli milletvekilleri, demokratik ülkelerde, meclisler din işleriyle uğraşmazlar. Din işle
rini, devlet işlerine karıştırmazlar; çünkü dinler, kendi kendilerini idare edebilecek yapıya sa
hiptirler. 

İslam Dinine gelince : Sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel kurallarıyla kendisini en iyi 
bir biçimde idare edebilecek, en iyi kurallara sahiptir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, İslam Dini, eşitliği, kardeşliği ve insan haklarını savu
nan ve benimseyen bir dindir. Örnek vermek gerekiyorsa : Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde şöyle 
buyurulur : "Bütün iman edenler kardeştir" ve yine bir hadis-i şeriflerinde Hazreti Muham
med şöyle buyurur : "El İslamu dinul müsavvatu" Yani, İslam, eşitlik dinidir. Diğer bir hadisi 
şeriflerinde de : "El müsavvatu şiarül İslam" Yani, eşitlik, İslamın temelidir. 

Hazreti Peygamber Efendimizin dönemine baktığımız zaman, gerçek eşitliği görebiliyo
ruz. En çarpıcı örneklerinden bir tanesi, köle ve zenci olan Bilâli Habeş'tir. Şöyle ki: Bilâli Habeş, 
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Habeşistanlı ve köle bir zenci idi. İslamiyet! kabulünden sonra bir Kureyşliden farkı kalmadı; 
çünkü, zamanın müezzini oldu. 

20 nci Asırda bile bazı ülkelerde, örneğin Güney Afrika'da yaşayan zencilere köle gözüyle 
bakıldığı, hiçbir hak ve hukuktan yârarlandırılmadığı, hor görüldüğü halde, ta 1 400 küsur 
yıl öncesine bakıldığı zaman, dil, ırk, renk ve cinsiyet gözetmeksizin, herkese eşit şekilde hak
lar tanınmıştır. 

tslam Dini, eşitliği, kardeşliği savunduğu gibi, aynı zamanda, ırkçılığın da yasak ve günah 
olduğunu beyan etmiştir. Irkçılığa karşı Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Ey insanlar, ben 
sizleri bir kadın ve bir erkekten yarattım. Sizleri kabile ve kavim, yani halklar olarak yarattım 
ki, tanınasınız diye."Görünen odur ki, Allahutaâlâ, hiçbir halkı diğer bir halktan üstün yarat
mamıştır; bütün halklar kardeştir. Yine Paygamber Efendimizin, hadisi şerifinde buyurduğu 
gibi, ne bir Arabın Farstan, ne de bir Farsın Araptan üstünlüğü vardır. 

Durum bu iken, ne yazık ki, 1988'in mart ayında Baas yönetiminin lideri olan ve tslam 
geçinen eli kanlı Saddam, Halepçe Şehrinde, savunmasız, onbinlerce Kürt insanının üstüne kim
yasal bombalar yağdırarak, 5 bin insanın ölümüne ve bir o kadarının da yaralanmasına sebep 
olmuştur. Bu da yetmiyormuş gibi, sayıları yüzbinlere varan Kürtler ülkelerini terk ederek, do
ğanın o acımasız şartlarıyla başbaşa kalmış, birçoğu da donmuştur. Nerede İslamiyet, nerede 
insaniyet?.. 

Günümüz Türkiyesinde ise, aynı dine mensup yüzbinlerce insanımız, 12 Eylül faşist yöne
timinin uygulamış olduğu barbar ve vahşice uygulamalar sonucu, işkence görmüş, tutuklan
mış, cezaevlerine atılmış ve kimisi de katledilmiştir. 

Ortadoğu'da, İslamiyetin büyük rol oynadığı bu bölgede ve yaygın olduğu bu alanlarda, 
halkların kardeşliğine ve eşitliğine, ırkçı yaklaşımlarla büyük zararlar verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de camilerde okunan hutbelerin tek bir merkezden hazır
lanıp, dağıtılarak, ülkenin her bölgesinde aynı konunun işlenmesi zorunla hale getirilmiştir. 
Güneydoğu bölgesinde yaşayan bazı Müslüman kardeşlerimiz Türkçe bilmedikleri için, ne hut
beden, ne de vaazdan bir şey anlamaktadırlar. Hutbelerin ve vaazların, ne bir tesiri ne de bir 
anlamı kalmaktadır. 

Bölgede, din uğruna yaşamlarını feda eden medrese âlimlerine bugüne kadar kadro veril
mezken, 18 -19 yaşlarında imam-hatip mezunları görevli olarak bölgeye gönderilmektedir. Gön
derilen imamlar, çoğu kez, yöre halkı ile ayrı mezhepten olmaktadır. 

Yine, İslamiyetin şartlarından olan hac vazifesini yerine getirmek isteyen Müslüman kar
deşlerimizden, talan edilircesine para alınıp, bu bir nevi ticarete dönüştürülmüştür/Paralar, 
aylarca bankalarda faizle işletilmektedir. Diğer İslam ülkelerinde hac görevlerini yerine getir
mek isteyenlere birçok rahatlık ve kolaylıklar getirilmiştir. Türkiye'de ise, bu iş, tam bir soygun 
haline getirilmiştir. Bununla da kalmayıp, hacılar, bazı tefeci firmaların ellerine bırakılmıştır. 

Hükümetimizin, bu ve benzeri aksaklıkları ortadan kaldıracağına inanıyor, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. (SHP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Toğuç'a teşekkür ederiz. 
Refah Partisi adına, Sayın İsmail Coşar; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA İSMAİL COŞAR (Çankırı) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepimizce çok önemli bir kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi 
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arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi, şahsım ve Gru
bum adına saygıyla selamlıyorum. 

Dinin yüceliği ve Diyanet İşleri Başkanlığının önemini özetle sözlerime başlamak istiyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İslam Dininin itikat, ibadet, ahlak esaslarıyla ilgili iş

leri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere kurul
muş bulunan Diyanet tşleri Başkanlığı, kuruluşundan günümüze kadar, kendisine tevdi edilen 
bu yüce görevleri imkânları nispetinde yürütmeye çalışmış ve halen de çalışmaktadır. 

Diyanet Teşkilatının asıl kuruluş amacı, din hizmeti sunmak ise de, bu gaye, arzu edilen 
şekilde bir türlü gerçekleşememiştir. Siyasî iktidarların tutumları sebebiyle, görevliler bezgin 
hale gelmiş, umudunu yitiren ve moral değerlerini kaybeden teşkilat mensupları, İslam Dini
nin yüceliğini anlatmak yerine,suskun, yılgın, umutsuz, hedefsiz ve âdeta masa memuru anla
yışıyla hareket etmek mecburiyetinde bırakılmışlardır. Böylece, milletimize gerektiği gibi din 
hizmeti sunmak mümkün olamamıştır. Baskıcı yaklaşımlardan Diyanet İşleri Başkanlığı çok 
şeyler kaybetmiştir; ancak, bu düşünce ve tavırlara rağmen, büyük milletimizin, inancı gereği 
bu kuruluşa duyduğu saygı ve güven, yine de artarak devam etmiştir. Başkanlık her geçen gün 
büyümüş ve bugün 80 binin üzerindeki görevlisiyle milletimize hizmet etmenin gayreti içinde 
ise, bu, necip milletimizin inanandan kaynaklanan bir tezahürdür. Başkanlığın bu hale gelme
sinde, İslam Dininin yüce ve evrensel değerlerinin yeniden anlaşılmasının ve ülkemiz insanının 
İslama duyduğu ilginin büyük bir payı olduğunu da ifade etmek gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin görüşüldüğü bu 
oturumda, Başkanlığın kuruluşundaki bir hususa da işaret etmek istiyorum. 

3 Mart 1924 tarihinde 429 sayılı Kanunla kurulan Diyanet İşleri Başkanlığının, Anayasa
nın 136 ncı maddesindeki yeri şöyledir : "Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, 
laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe da
yanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir" 
demektedir. 633 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ise, "İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak 
esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yö
netmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur" demektedir. 

Ülkemize has bir tarzda uygulanan laiklik, "dinin devlete, devletin de dine baskı 
yapmaması" şeklinde tarif edildiğine göre, genel idare içerisinde yer alan bu kuruluş, 633 sayı
lı Kanunla, siyasî bir partiye mensup bir başbakan ya da onun dışında görevlendirilen ve yine 
siyasî bir partiye bağlı olan devlet bakanlığının emrine verilirse, bu müessesemiz, siyasetin bas
kısından acaba nasıl kurtulabilecektir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kendisinden bu kadar çok şeyler beklediğimiz bu ku
ruluş altmışsekiz yıldanberi bu çelişki ile yönetilip durdu. Fakat, bu çelişkinin giderilmesi için 
en ufak bir gayret, bugüne kadar da maalesef gösterilmedi. 

19 uncu Dönem milletvekilleri olan bizleri tarihî bir görev beklemektedir. O da, Meclis 
gündemine gelmesine muhakkak nazarıyla bakılan Anayasa değişikliğinde bu çelişkinin mut
laka giderilmesi ve bu ulvî müessesenin layık olduğu üstün statüye kavuşturulmasıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığımızdan en verimli hizmeti almanın tek çaresi vardır, o da, bu ku
ruluşu özerldik niteliğine kavuşturmaktır. Bunun için de, önümüze gelecek Anayasada -yukarıda 
arz ettiğim gibi- gerekli değişikliğin yapılması gerekmektedir. Aksi halde, Diyanet tşleri Baş
kanlığı, bugüne kadar olduğu gibi, göstermelik bir kuruluş olmaktan öteye gidemez bir hale 
gelir ve gelecektir de. 
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Dünkü oturumda, Sayın Adalet Bakanı, Anayasa Mahkemesinin kararını okuyarak, tür
banın, ideolojik bir simge olduğunu söylediler. Unutmayalım, türban, ideolojik bir simge de
ğil, türban, yani başörtüsü, Allahın emridir. (RP sıralarından alkışlar) Bu, ayetlerle, hadislerle 
sabittir. Ayet ve hadislere inanmak ve buna göre hareket etmek ise, Anayasamızda yer alan 
inanç hürriyeti ve yine Anayasamızda yer alan laiklik ilkesine tamamen uygun bir hareket tar
zıdır. Aksi halde, başı örtülü olanları okullara sokmamak, ibadet yaptıklarından dolayı görev
lerinden bir sürü insanı atmak, Anayasanın, laikliğin, inanç hürriyetinin hükümlerine taban 
tabana zıttır. Unutmayalım ki, anayasalar ve ona dayalı olarak çıkarılan bütün kanunlar, o 
anayasa ve o kanunların hükümlerinin uygulanacağı halkın inançlarına, maddî ve manevî de
ğerlerine uygun olarak hazırlanır ve temeli bunlardır, İdare edilen halkın inanç ve manevî de
ğerlerine ters düşen bir anayasa, o halkın inancıyla ters düşüyor demektir ki, bu anayasanın 
da böyle hükümlerinin değiştirilmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; din ve Diyanet İşleri Başkanlığının önemini böylece 
kısaca arz ettikten sonra, bu kuruluşun problemleri ve ihtiyaçları üzerinde de kısaca durmak 
istiyorum. 

Bu teşkilatın başlıca ihtiyaçlarından bir tanesi, hiç şüphe yoktur ki, uzun süreden beri 
sürüncemede bırakılan 633 sayılı Kanundur. Bu kanunun tarihçesi şöyle özetlenmektedir : Di
yanet İşleri Başkanlığı -yukarıda arz ettiğimiz gibi- 3 Mart 1924 tarihinde 429 sayılı Kanunla 
"Diyanet İşleri Reisliği" ismi ile kurulmuştur. Reisliğin ilk teşkilat kanunu, 14.6.1935 tarihin
de kabul edilen, 2800 sayılı Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanundur. 
Bu kanunu tadil eden 3665 sayılı Kanunla da, "Diyanet İşleri Reisliği"nin ismi, "Diyanet İşle
ri Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir. 7 maddeden ibaret olan 2800 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği 1935 yılında, teşkilat merkezinde -reis dahil- 29, taşra teşkilatında ise -müftüler dahil-
451 personel bulunmakta idi. 633 sayılı Kanunun çıkmasıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı ve din 
hizmetlerinin yeni bir döneme girdiğini görmekteyiz. 633 sayılı Kanun, 1965 yılında çıktığın
da, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında (L) ve (S) cetvellerinden maaş alan personel ade
dinin 16 342 olduğunu görmekteyiz. Bugün bu personelin adedi 90 bine yaklaşmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Başkanlığın ilk teşkilat kanunu olan 2800 sayılı Ka
nun, ihtiyaca cevap vermeyince 633 sayılı Kanun çıkmış; ancak, bugün çığ gibi genişleyen Di
yanet teşkilatı için bu kanunda yetersiz hale gelmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten bugüne ka
dar, 1982 ve 2088 sayılı kanunlarla ufak tadiller görmüştür. Başkanlığın ihtiyaçlarını karşıla
mak amacıyla, 1968 yılından başlamak üzere, 12 Eylül dönemi dahil, defalarca bu kanunla 
ilgili değişiklik teklifleri Meclis komisyonlarına verilmişse de, maalesef, bugüne kadar bunlar 
yasalaştırılamamış ve komisyonlarda eriyip kalmıştır. 

1980 öncesi, Cumhurbaşkanı, kanunun 4 maddesini, Anayasa Mahkemesine müracaatla, 
iptal ettirmiştir. Mahkeme, 1982 yılı sonuna kadar iki yıllık bir süre vermiştir; aradan geçen 
on yıla rağmen, iptal edilen 4 maddenin boşluğu maalesef, halen doldurulamamıştır. 

Bu bakımdan, 633 sayılı Kanun, Müslüman halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir 
şekilde,; Hükümet tarafından, mutlaka Yüce Meclise yeni bir tasan olarak getirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanundan bahsederken, bu arada, Diyanet İşleri Baş
kanlığının, bugüne kadar halledilemeyen bir protokol meselesine de değinmek istiyorum. Di
yanet İşleri Başkanlığı, halkımızın her yönüyle hürmet ve itimat ettiği bir müessesedir. Zaman 
zaman tedirginliklere sebep olan birtakım olumsuz icraatlar vakidir. Buna rağmen, bu müesse-
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semize halkımızın derin saygısı olduğu da bir vakıadır, böyle olması da gereklidir. Çünkü, bu 
müessese ve burada görev alan insanlaın, dinî yönden halkımıza örnek teşkil edecek bir olgun
lukta bulunmaları zarureti vardır. Bütün bunlar, halkımızın düşünce ve duyguları da dikkate 
alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığına, devlet protokolünde layık olduğu yer mutlak surette ve
rilmelidir kanaatini taşıyoruz. 

Din İşleri Yüksek Kurulunun teşekkülüne gelince : Yeni kurulan Hükümetimizin,, sekiz 
seneden beri maalesef kurulmayan ve kurul varmış gibi yönetilen Diyanet İşleri Başkanlığımı
zın Din İşleri Yüksek Kurulunu kurmuş olmasını memnuniyetle karşılıyor ve Hükümeti bu ic
raatından dolayı tebrik ediyoruz. 

Eğitim merkezlerinin durumuna gelince: Merkez ve taşra personeli, değişin ve gelişen şart
lara göre, tüm imkânlar kullanılarak eğitime tabi tutulmalıdır. Bunu sağlamak için, eğitim mer
kezlerinin sayısı artırılmalı ve mevcut eğitim merkezleri tam kapasiteyle işler hale getirilmeli
dir. Bütün bunlar için bütçeye yeterince ödenek koymak gerektiği halde, bütçeye bu işler için, 
sınırlamak suretiyle, sadece 370 milyon lira gibi çok cüzî bir ödenek konulmuştur. Bu ödenek
le, sayısı 90 binlere varan bu teşkilat mensuplarını iç hizmet eğitimine tabi tutma imkânı görül
memektedir. 

"Din nasihattir" buyuran Peygamberimizin bu hadisi şerifini uygulayan Diyanet İşleri Baş
kanlığımız ve bu Başkanlığın değerli vaizlerinin, din görevlilerinin durumunu belirtmek istiyorum. 

İrşad hizmetlerini yürütmekte olan vaizlerle, imam hatip okulu mezunlarının ve müezzin 
kayyımların durumu yürekler acısıdır. Bugün 25 yıllık bir vaizin maaşı 1 860 000 liradır. İmam 
hatip okulu mezunlarımızın ve müezzinlerin maaşları ise, bunun çok daha altındadır. Bu gö
revlilerin, bu maaşla hizmet yapması, ev kirası vermesi, kitap alması ve diğer yayınları takip 
etmesi, bilgi ve görgülerini artırarak halkımıza yeterli bir din hizmeti sunması mümkün değildir. 

Bugün, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 1 401 adet vaiz kadrosu mevcuttur. Bu kad
rolardan ancak 699 adedi dolu, 702'si maalesef boştur. Bütçede, bu personelin durumlarını 
düzeltecek tedbirlere, maalesef yer verilmemiştir. Halbuki, Diyanet İşleri Başkanlığının esas 
kuruluş amacı, toplumu din konusunda aydınlatmaktır. Arz ettiğim gibi, bu maaşla bu hiz
metler nasıl yürütülecektir? öyleyse, bu personelin durumlarını iyileştirici kanunî düzenleme
lere acilen ihtiyaç vardır. 

Geçen dönemlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı, bu personelin durumlarını düzeltmek için, 
devlet bakanlıklarına defalarca yazılar yazmıştır. Aynı hükümetlerin maliye bakanları, aynı hü
kümetlerin devlet bakanları tarafından yazılan bu yazıları ve talepleri reddetmiş, bu vaizler hak
kındaki istenilen ödenekleri, maalesef vermemişlerdir. 

Aynı durumda, yeni Hükümetimizin Sayın Bakanı »tarafından da yine Başbakanlığa mü
teveccihen vaizlerimizin ve din görevlilerimizin durumları iyileştirmek için böyle bir yazı yazıl
mıştır. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Ümit ediyoruz ki, geçmişteki uygulamalarda olduğu 
gibi, bu talep Maliye Bakanı tarafından inşallah reddedilmeyecektir. 

İllerde denetim yapan murakıplarımız vardır. İllerde denetim yapan murakıplar, bugün, 
neredeyse yok denecek kadar azalmıştır. Maaşları yetersiz, lojmanları olmayan, üstelik mevzu
at gereği, üç beş yılda bir, rotasyon sebebiyle oradan oraya nakledilmek mecburiyetinde bırakı
lan bu personelin huzur içinde görev yapmasının, maalesef, imkânsız hale gelmiş olduğunu 
da görmekteyiz. Bu konuda da yeni bir yasal işlem gündeme getirilmelidir. 
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Hac hizmetlerine gelince : Hac hizmetlerindeki eksiklikler de bir an önce giderilmelidir. 
Başkanlıkça organize edilen bu hac hizmetlerinin, ammenin güvenini sağlayacak bir disiplin 
içerisinde uygulanması sağlanmalıdır. Bu sebeple, gerekli yasal düzenlemelere gidilerek, bu hiz
metlerden arta kalan gelirlerin, Başkanlıktaki belirli bir fona aktarılmak suretiyle, din hizmet
lerine ve din görevlilerinin meslek içi eğitimlerine sarf edilmeleri kanaatimizce daha uygun ola
caktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yurt dışı hizmetlerine gelince : Diyanet İşleri Başkan
lığının, yurt içinde olduğu kadar, yapması icap eden önemli görevlerinden birisi de, yurt dışın
daki vatandaşlarımıza din hizmeti götürmek ve onları dinî bakımdan aydınlatmaktır. 

> Yurt dışında, bugün sayıları 3 milyonu bulan vatandaşımız vardır. Onların dine ve din gö
revlisine olan ihtiyaçları, bizlerden çok daha fazladır. Maalesef, yurt dışındaki din hizmetlile
rinin durumu da istenilen seviyede değildir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm vatandaşlarımızın saygı duyduğu bir kuruluştur. Yurt dışı
na gönderilen müşavir, ataşe ve diğer görevlilerimiz, orada tüm vatandaşlarımıza ve soydaşla
rımıza hizmet veren, hepsini kucaklayan bir anlayışla hareket etmelidirler. 

Yine, yurt dışına gönderilen görevliler, ehliyet sahibi olmalı ve bu görevliler, Başkanlıkça, 
adil ve dengeli bir sistemle görevlendirilmelidirler. 

Ne yazık ki, bu konuda, beklenilen hassasiyetin bugüne kadar, gereği gibi ve arzu edildiği 
şekilde gösterilemediğini gözlemekteyiz. 

Bundan böyle, görevlendirilecek kimselerin seçimleri itinalı yapılmalı, ehliyetleri üzerinde 
hassasiyetle durulmalı ve insanımıza, olgun, adil bir şekilde hizmet verecek niteliğe sahip vazi
feliler gönderilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız yöneticileri, yurt dışına ve hac hizmetleri
ne defalarca gönderme alışkanlığından da vazgeçmelidirler. Çünkü, bu şekildeki uygulama
nın, bütün teşkilatımız arasında büyük huzursuzluklara sebep olduğunu da senelerce dinledik 
ve dinlemekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Coşar, süreniz doldu efendim; toparlayın lütfen. 
İSMAİL COŞAR (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Bilinen bir gerçek de şudur ki, gurbetteki vatandaşlarımız kendi kaderleriyle başbaşa bı

rakılmamalıdırlar. 
Diyanet İşleri Başkanlığımız için dinî konudan yeni bir görev sahası daha açılmıştır. Bildi

ğiniz gibi, yeni kurulan Türk cumhuriyetlerine yeterince ve acilen görevli göndermek suretiyle 
-yapılacak diğer yardımlarla birlikte- yıllar yılı din ve diyanet duygularına hasret olan bu katy 
deşlerimize yeteri kadar din hizmeti sunulmalıdır. Bu ülkelere gidecek görevliler için, gideceği 
ülkenin lehçesine uygun lisan kursları açılmalı ve görevliler, hem lisan hem de meslekî yönden 
bu şekilde yetiştirilmelidirler. 

Kadro ihtiyacımıza gelince; Başkanlığımızın, hem kadroya ihtiyacı vardır hem de yoktur. 
İhtiyacı vardır; çünkü, yılda 1 500 cami yapılmaktadır ve camiyi yapan vatandaşlarımız bu 
camiler için kadro talebinde bulunmaktadırlar. Halen 1 500 kadroya ihtiyaç duyulmaktadır. 
Yani, kadro isteği vardır. Diğer taraftan, 11 bin adet, hatta 11 binin üzerinde kadromuz boş 
bulunmaktadır. Bu kadrolara, maalesef Diyanet İşleri Başkanlığımız, tasarruf tedbirleri sebe
biyle görevli tayin edememektedir. Bu bakımda, görüştüğümüz Diyanet İşleri Başkanlığı büt
çesinde tasarruf tedbirleri görüşülürken, mutlaka Diyanet İşlerinin din hizmetlerini yapan kadro-
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lanmn bu tasarruf tedbirlerinin dışına çılcarılmasına büyük bir ihtiyaç vardır. Bu kadroların 
doldurulmasında, askere giden imam - hatiplerin, temel eğitimlerini tamamladıktan sonra -
aynen öğretmenlere yapılan uygulamalar gibi- geri kalan hizmetlerini imam - hatip olarak dol
durmalarında, tahmin ediyoruz ki faydalar vardır. 

Sayın Başkanım toparlıyorum. 
BAŞKAN — Lütfen... Zamanı aştınız. 
İSMAİL COŞAR (Devamla) — Din Şûrası mutlaka toplanmalıdır. Kuruluşundan bugüne 

kadar, yani 633 sayılı Kanunun çıktığı günden bugüne kadar yirmiyedi yıldır, Din Şûrası maa
lesef toplanamamıştır. Din Şûrasının faydalarını burada anlatmaya lüzum görmüyorum. 

Din görevlilerin lojman meselesi, din görevlilerinin bir misafirhane meselesi vardır, bütçe
de bunlarla ilgili herhangi bir yatırım yahut ödenek de görememekteyiz. 

Dinî yayınlara gelince : Dinî yayınlara ayrılan paralar da, maalesef, yetersizdir. Malum
dur ki, Diyanet İşleri Başkanlığının iki ana özel hizmeti vardır : Birincisi, görevini yazılı yayın
larla yapacaktır. İkinci olarak da, sözlü yayınlarla yapacaktır, öyleyse, gerek sözlü, gerekse 
yazılı yayınlara, hatta göstermelik yayınlara, resimli yayınlara mutlaka geniş yer ve gerekli öde
nekler verilmelidir. 

Bu arada, TRT'nin de bir kanaldan din hizmeti yaptığını düşünecek olursak, TRT, maale
sef, Dinî Yayınlar Şubesi tarafından bir din hizmeti yapmaktadır. Halbuki, bu yetersizdir; 
TRT'nin Dinî Yayınlar Şubesi, mutlaka Dinî Hizmetler Dairesi haline getirilmeli ve din hizme
ti daha çok yaygınlaştırılmalıdır. 

Bu cüzi meblağla din hizmetlerinin yürütülmesinin mümkün olamayacağını en iyi şekilde 
bilme durumunda olan Kültür Bakanımız, maalesef, Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılan 2 tril
yon 377 milyar 418 milyon liranın çokluğundan bahsetmektedir. Aksine, bu paranın azlığın
dan bahsederek.kendi bale ödeneklerinden Diyanet İşleri Başkanlığımıza aktarma yapmasını 
beklediğimiz Bakanımızın, bunu tenkit etmesini esefle karşılıyoruz. 

1992 yılı bütçesinin, başta yüce milletimize, sonra Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve men
suplarımıza hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP 
ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yahya Uslu'ya söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA YAHYA USLU (Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde grubumuzun görüşlerini arz etmek Üzere huzurları
nızdayım. Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Din, millet varlığının temeli ve kalesidir. Tarih boyuncu yapılan savaşlara baktığımızda, 
devletleri yıkmak, milletleri yok etmek için dine saldırıldığını; ancak din ve dinî duygular sar-
sılmadıkça milletlerin yenilmediğini, devletlerin silinmediğini görürüz. Büyük Türk Milleti, Yüce 
İslam Dini sayesinde güç kazanmış, din bağının manevî gücü sayesinde tarih boyunca muzaf
fer ve payidar olmuştur. 

Din, fıtrî bir olgudur. Çünkü, Yüce Mevla'nın, "Elestü bi-rabbiküm" hitabına cevaben, 
"Belâ" diyen insanoğlu, dinle doğmuş, dinle yaşayacak ve kıyamete kadar da devam edecek
tir. Dinsiz insan düşünülemez. İnanmamaya inanan da bir şeye inanmaktadır. 
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Din hürriyeti zaman zaman kesintilere uğramıştır. Hıristiyan aleminde din ile devlet çatış
ması çok eski tarihlere dayanır, tslamdan evvel, millattan 500 yıl kadar önce ve daha da eski, 
din ile dinsizlik çatışması vardır. Allah yerine maddeye tapanların başında Yunanlı filozof De-
mokrit gelir; onu takip eden, aynı soydan Atinalı Epikür de vardır. Bir rivayete göre, tarihî 
maddeciliğin babası, Trakyalı bir filozof olan Lösip'tir. 

Din yerine konulmak istenen maddecilik, Aristo felsefesiyle güçlenmeye yüz tutarken, kar
şısına Eflatun'un dev manevîyatçılığı dikilmiş ve maddecilerin yolunu kesmiştir. Modern mad
decilik ve ilmî maddecilik modasında öncülük eden inkarcıların başında, Fransız Laplas ve 
Lamark, İngiliz Darvin, Alman Bühner gibi filozoflar gelir. Bu materyalist tekamülcüler, uzun 
zaman inanç atmosferine kirli hava pompalamayı becermişlerdir. Ancak,, sonuçta, temelsiz dog
matik düşünce tarzları yıkılmış gitmiştir; 75 yıllık komünizmin bugün yerinde yeller estiği gibi. 

Dev İslam alimleri resmigeçidinde sıralanan Ibnî Rüşt, tbnî Sina, Birûni, El Kindi, Fara-
bî, Fahrî Razi gibi allameler, aslında Avrupa'ya ışık tutmuştur. Hatta, Aristo felsefesini Hıris-
tiyanlara anlatarak Rönesansın muştuluğunda rol oynamışlardır. 

Değerli milletvekilleri, ilimde, dinde ve siyasette taassubun yeri yoktur. Ne devlet elinde 
din, ne de din elinde devlet rahata kavuşamamıştır bugüne kadar. Laikliğin doğuş sebeplerin
den biri de budur. Kilisenin elinde bizar kalan, hatta kralları afaroz edip halk arasında rezil 
ettirme yoluna giden kiliseye karşı, kalkan olarak kullanılmak üzere Hıristiyan alemi laikliği 
icat etmiştir. Bu laiklik, bizim devlet hayatımıza 1928'de girmiştir. 1937'lerde de Anayasada 
2 nci madde olarak yerini almış ve böylece bugüne kadar devam edegelmiştir. Bununla yaşa
maya alışmamız lazım. 

îslamla Hıristiyanlık arasında çok fark vardır. Islamda imtiyazlı sınıf yoktur, herkes kul
dur. Başbakanla işçi, cumhurbaşkanıyla çöpçü bir safta ibadet ederlen Üstünlük, ancak Al
lah'a daha yakın olmadadır. 

"Laiklik, dinsizlik değildir" diyoruz ve bu manada kullanıyoruz. Demek ki laiklik, aynı 
zamanda bir nevi din hürriyeti demektir. Ama bizdeki anlayış ve tefsir çok değişik olagelmiş
tir. Hâlâ da anlaşılmış değildir, herkes kendi çıkarına göre manalandırıyor ve değerlendiriyor 
bu kelimeyi. Laik olalım; ama, uygulama Avrupa'daki gibi olsun. 

Bir başörtüsü konusu kamuoyu gündemini işgal ediyor. Dinî inancından dolayı başını ör
tenlere karışmak laiklikle bağdaşmaz; hatta bu, gericiliktir, inanç hürriyetine müdahaledir, inanç
lara tahakkümdür. Buna karşı çıkanlar, dünyanın hürriyet anlayışının gerisindedirler. Bu, hem 
Paris Şartına aykırıdır hem de Anayasamızın 24 üncü maddesine aykırıdır. Laiklik, isteyenin, 
inancı icabı istediği gibi ibadet etmesi, istediği gibi giyinmesi, istediği gibi yaşaması, dinini öğ
renmesi, öğretmesi ve yayması demektir. Üniversitelerimiz bu hususta yanlış yapıyorlar. Ay
dınlarımızın -tabiî hepsinin değil- bazılarının kafası Batılı, gövdesi doğulu olduğu için, birbi
riyle imtizaç sağlayamıyor. O bakımdan, bu kafa, bu gövdeyi idare edemiyor. 

Anayasamızın 136 ncı maddesinde de ifade edildiği üzere, genel idare içinde yer alan Di
yanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışın
da kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, toplumu din konusunda ay
dınlatma ve ibadet yerlerini yönetme konusunda görevlerini layıkıyla yerine getirmeye devam 
etmektedir. 

Diyanet işleri Başkanlığının 1992 yılı bütçe teklifi, tasarruf anlayışı içerisinde yapılmış; 
tecrübelerine dayanılarak, hizmetleri daha da ileriye götürebilmek düşüncesiyle hazırlanmıştır. 
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Ama, 1992 bütçesinin toplam 2 trilyon 377 milyar 418 milyon TL. olması, Diyanet tşleri hiz
metlerine kâfi gelir manasında anlaşılmamalıdır. Bu kadar bütçe ile ne yapılabilirse, Diyanet 
İşleri Teşkilatı da o kadarını yapabilecektir. Gönül isterdi ki, Diyanet tşleri bunun iki misli 
bir bütçe ile takviye edilsin. 

Din hizmetinin halkımıza gerçekçi bir şekilde etkili ve verimli olarak sunulabilmesi için, 
özellikle din görevlilerinin, eğitim merkezlerinde hizmet için eğitime tabi tutularak yetiştiril
meleri gerekmektedir. Bu amaçla yeni eğitim merkezleri açılmakta olup, mevcut 9 eğitim mer
kezinde hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir. 

Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatının, din hizmetleri, genel idare hizmetleri, eğitim -
öğretim hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıflarında top
lam 80 binin üstünde ya da benden önce konuşan arkadaşımızın dediği gibi, 90 bine yaklaşan 
eleman görev yapmaktadır. Bu görevlilerin hizmette verimliliklerinin artırılması, bilgi, beceri 
ve tutum yönünden istenilen seviyeye ulaştırılması çok önemlidir. Bu sebeple, Diyanet tşleri 
Başkanlığı, bu ihtiyacı karşılayabilmek, ehil ve liyakatli elemanlar istihdam edebilmek amacıy
la açmış olduğu eğitim merkezlerinde yoğun bir din eğitimi ve hizmet için eğitimi devam ettir
mektedir. 

Kur'an kurslarına gelince : Din eğitimi içerisinde yer alan Kur'an kursları, büyük çoğun
luğu halkımız eliyle ve emeğiyle yapıldığı halde, son yıllarda devletimiz de bütçe imkânlarıyla, 
yatılı bölge Kur'an kursları yapımını yatırım programına almak suretiyle, din eğitimine maddî 
destek sağlamıştır. Nitekim, Türkiye'de mevcut Kur'an kursu hizmetlerini yaygın
laştırmak ve faaliyetlerinin, maksatlı kişi ve kuruluşlarca istismarını önlemek ve bil
hassa kalkınmada öncelikli yörelerde fakir vatandaşlarımızın çocuklarının barınma 
ve yiyecek ihtiyaçlarını da karşılayarak, onları devlet kontrolunda Kur'an ve dinî bil
giler sahasında aydınlatmak amacıyla, bugüne kadar muhtelif illerde, 14 yatılı bölge Kur'an 
kursu, hizmete açılmıştır. 

Yurt dışında, çeşitli ülkelerde bulunan Müslüman soydaşlarımızın Kur'anı Kerim ve diğer 
dinî yayın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, kitap alımı ve eser basımına 3 milyar 100 milyon 
Türk Lirası ödenek ayrılmıştır. Millî ve dinî kültür varlığımızın korunması ve tanıtılması için 
eğitici, öğretici konulu film ile çizgi film yapmak ve böylece toplumun görüntülü yayın yoluyla 
aydınlatılması amacıyla başlatılan ve 1992 yılında da devam edecek olan film çalışmala
rıyla birlikte, dinî gün ve gecelerde televizyon programları ile -senaryo giderlerinin karşı
lanması ve hikâye yazdırılması dahil- film yapımıyla ilgili olarak 1992 yılı bütçesinde, 
sözkonusu faaliyetler için 1 milyar 318 milyon Türk Lirası ödenek konulmuştur. Bunlar sevin
dirici hususlardır. 

Ayrıca, çocuklar için de eğitici filmlerin yapılması sözkonusudur. 
Sayın milletvekilleri, kurulmuş bulunan Diyanet Vakfı, çok önemli hizmetler görmekte

dir. Bütçeyle karşılanamayan giderler, vakıf eliyle giderilmektedir. Hac ve umre organizasyo
nu, kurum eliyle en iyi ve dinî vecibelere en uygun bir şekilde yerine getirilmektedir. Diyanet 
teşkilatımızı ve vakıf yönetimini, bu hizmetlerinden dolayı alkışlıyoruz. 
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Hükümetimizden ve Sayın Bakandan bazı önemli isteklerimiz var, Sayın Bakan ile Diya
net işleri Başkanvekilimiz sohbete dalmışlar; ama kulaklarının birisi de herhalde bizdedir. Her 
yıl bütçelerle verilen ödeneklerde ve kadrolarda lütfen kesinti yapmayınız. Yıl içinde bunları 
serbest bırakınız. Diyanet sessiz, diye bugüne kadar hep kesintiler Diyanet bütçesinden yapıl
mıştır; kadrolara Maliye vize vermez, gelecek yıla kalır. Geçmiş iktidar döneminde de böyle 
uygulamalar olmuştur. Geçen yıl 2 940 kadro serbest bırakılamamış ve ramazanı şerifi yaşadı
ğımız bugünlerde birçok köyde camilerimiz imamsız kalmıştır. 

Diyanet mensuplarının özlük hakları bakımından uğradıkları haksızlıklar vardır. Adalet 
Partisi iktidarı döneminde, 1965 yılında 633 sayılı Kanun yürürlüğe girdiğinde, görev başında 
olanlarla olmayanlar arasında bir ayırım yaratılmıştır; bunların giderilmesi için, Diyanet teşki
latımız bunları göz önüne almalıdır. 

Sayın Bakan, Diyanet teşkilatımızın değerli mensupları; bir ikinci husus, Diyanet teşkila
tında, yıllarını vermiş ve sayıları çok azalmış olan ilkokul mezunu görevlilerle ilgilidir. Bu kişi
ler 7 nci dereceden yukarıya çıkamamaktadırlar ve o derecede çakılmış kalmışlardır. Halbuki, 
yıllar içinde 1978 yılında ve daha sonra olmak üzere, iki defa ekstradan derece verilmiştir. Eğer 
bunlar sayılsaydı ilkokul mezunları 5 inci dereceye inerdi. Bunu, burada uzun uzadıya anlat
maya gerek yok; o nedenle, bu durumun düzeltilmesini Grubumuz adına rica ediyorum. 

Bunun yanında, başka olumsuzluk da var tabiî, bunlar Diyanet teşkilatımızın çok iyi bil
diğini sanıyorum. Diyanet teşkilatımızın çok iyi çalışabilmesi için, gerekli ödeneklerin veril
mesi şart, onu biliyoruz. Bugün için 70 448 kadro dolu, 10 187 kadro boş; halbuki Diyanetin 
şu anda dahi -raportörlerin hazırladığı raporlara göre- 8 bin kadroya daha ihtiyacı var. 10 bin 
kadro boş; neden boş? Bunlar süratle doldurulmalıdır. 

Diyanet tşleri Başkanlığımızın, kendi bünyesi içerisinde teşkilatını kurması çok önemli
dir. Bundan evvel üniversitelerden getirilen Diyanet tşleri Başkanlarımız, şahısları ve kişilikleri 
itibariyle çok iyidirler, alimdirler, bir diyeceğimiz yok; ancak, teşkilatı bilen insanların gelmesi 
gereklidir. Teşkilatı bilmeyen insanları getirdiğiniz zaman, bu müessesede bocalama başlıyor; 
geçmiş dört yıl, bana göre boş geçmiş gibidir. 

Bugün, Diyanet tşleri Başkanlığının bir kuruluş kanunu bulunmamaktadır. 22.6.1965 gü
nü kabul edilen 633 sayılı Diyanet tşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 1982 
sayılı Kanunla değiştirilmiş; fakat 1982 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 
Başkanlığın mevcut idarî teşkilatı, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve eki 18.7.1984 
gün, 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanmaktadır. Bu durum, Başkanlık teşkila
tında çeşitli belirsizliklere, çekingenliklere ve işlerin şahsî takdirlere göre yürütülmesine sebep 
olmaktadır. Geçmiş iktidarlar döneminde de, bizden önceki iktidar döneminde de, her yıl büt
çe müzakereleri sırasında Başkanlığın teşkilat kanununun çıkarılacağı vaat edilmişse de, bir 
türlü çıkarılamamıştır. Bizim Hükümetimiz, bu kanunu çıkaracaktır ve çıkarmalıdır; Sayın Bakan 
tasdik ediyorlar, mutlaka çıkarmalıyız; hazırlıklarının sürmekte olduğunu ben de yakinen bili
yorum. Dileğimiz, Başkanlığın teşkilat kanunu acilen çıkarılmalı ve çalışma usulleri kanunî 
esaslara, objektif usullere bağlanmalıdır ve böylece teşkilat da kendi kanunuyla idare edilir 
hale gelmelidir. 

Din, toplumun vazgeçemeyeceği bir kurumdur. Dini temsil eden kişiler, dünyanın her ye
rinde, saygınlığı olan kişilerdir; böyle olması da gerekir, özellikle Hıristiyan dünyasında, dinin 
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her kademesindeki temsilcilerine büyük saygı gösterilmektedir. Bizim toplumumuz da din gö
revlilerine gerekli saygıyı gösterir, bu saygının herkes tarafından gösterilmesini de ister. Türki
ye Cumhuriyetinde, dinin en yüksek seviyedeki temsilcisi Diyanet İşleri Başkanıdır. Bu maka
mın büyük bir saygı yeri olması gerekir. Halkımızın Diyanet İşleri Başkanlığına büyük saygısı 
olmakla beraber, bu makam, devlet protokolü içinde, halkımızın beklediği, özlediği ve istediği 
saygın mevkiine yükseltilememiştir. Mevcut resmî protokolde Diyanet İşleri Başkanı Ankara 
Valisinden, bakanlık müsteşarlarından ve tümgenerallerden sonraki sıralarda ve müsteşar yar
dımcıları arasında yer almaktadır. Bu, hazin bir durumdur sayın milletvekilleri. (Alkışlar) Bu 
durum düzeltilmeli, Diyanet İşleri Başkanının resmî protokoldeki yeri, 60 milyon Müslüman 
Türk'ün manevî temsilciliğine yakışır ve yaraşır biçimde ve onları tatmin edecek yerde olmalı
dır. Sayın Bakanımızdan ve Sayın Hükümetimizden bunları bekliyoruz. 

Esasen, Diyanet İşleri Başkanlığının mevcut statüsü de kamuoyunu tatmin etmemektedir. 
Bu statü ile Müslümanların vicdanları sızlamaktadır. Anayasamızda mevcut, önemli bir ilke 
olan laikliğe ve din hizmetlerinin siyaset üstü tutulması gereğine aykırı olan mevcut statünün 
ısîah edilmesi son derece gereklidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanımız ve diğer ilgililer, bu hususta, 1924 
yılında Atatürk'ün verdiği statüden geriye gidilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, süreniz tamamlandı, toparlayınız. 
YAHYA USLU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan, biraz müsamahanızı rica edeceğim. 
Diyanet İşleri Başkanlığına ilk araba ve kırmızı plaka Atatürk tarafından verilmiştir ve 

Rahmetli Rifat Börekçi'nin altına tahsis ettiği bu araba ve bu plaka ve ona protokolde verdiği 
yer, bugün, Atatürk'ün koyduğu prensiplere aylarıdır. Diyanet teşkilatının ve Diyanet İşleri Baş
kanlığının yeri, şimdiki protokolde görülen yer olmamalıdır. Atatürkçü geçindiğimiz ve dili
mizden bırakmadığımız ilkelerinden ve O'nun bıraktığı mirası devam ettirmekle övündüğümüz 
Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün koyduğu bu prensipten neden vazgeçildiğini sormak isti
yorum. Bu durum, Atatürk'ün koyduğu statüyü bozmaktır. Buna kimsenin hakkı da yoktur. 
Bu statü tekrar verilmelidir. Bunun tekrar ihyasını Hükümetimizden bekliyoruz. 

Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek karar ve danışma orga
nıdır. Din işleriyle ilgili konularda, ilmî incelemeler ve araştırmalar yapmak, dinî eserleri telif 
ve tercüme etmek veya ettirmek, dinî yayınların yayımına karar vermek, yurt içinde ve yurt 
dışında din ile ilgili her çeşit yayınları izlemek gereğine karar vermek, din ile ilgili soruların 
cevaplarını hazırlamak gibi Başkanlığın çok Önemli görevlerini üstlenmiş olan bu kurul, on 
yılı aşkın zamandan beri tam teşekküllü olarak çalışamaz haldedir. Bu da hazin bir durumdur. 
16 üyeli bu kurulun halen bir tek üyesi bulunmaktadır. 1991 yılında kurul üyeliklerine yapıla
cak atamalar için, ilgili mevzuatına göre bir seçim yapılmış ise de, halen bu seçim sonuçlarına 
göre atamaları her nedense yapılamamıştır. Hükümetimizden ve Sayın Bakanımızdan bunun 
gereğinin yapılmasını diliyoruz. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Yapıldı o sayın milletvekili. 
YAHYA USLU (Devamla) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Toparlayın efendim. 
YAHYA USLU (Devamla) — Dünyanın ve Türkiye'nin değişen ve gelişen şartları sebebiy

le dünya âdeta küçülmüştür. Giderek dışarıya daha süratle açılan ülkemizde, İslamiyet müşte
rek bir kıymet hükmüdür. Orta ve Batı Avrupa ülkelerinde yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızın 
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varlığı, hızlı habercilik, kültürel ve ticarî iletişim vesaire sebeplerle, ileri Batı ülkeleri başta ol
mak üzere dış dünyayla âdeta bütünleşen ülkemiz insanı, artık İslamiyet adına da olsa, kendi
sine sunulan öğretileri, zihin dünyasında, kıyaslamalar yoluyla yargıladıktan sonra kabul veya 
reddetmektedir. Artan okuma - yazma, okullaşma ve yayın, kanalları giderek artan televizyon 
ve medya olayı ve olgusu yanında, Sovyet blokundaki çözülmenin getirdiği arayışlar da değer
lendirildiğinde, din hizmeti sunmanın yeni metotlar gerektirdiği kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Belirtilen sebeplerle, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetinde yeni tedbirler geliştirme ihtiyacı 
bulunmaktadır. Bu kuruluş ve hizmetleri, millî bütünlüğümüzle doğrudan ilgilidir. Kalkınma
yı maddî ve ekonomik kalkınmadan ibaret görenler hüsrana uğramışlardır, içerisinde bulun
duğumuz yıllar, bunun örnekleriyle doludur. Dini, din eğitimini ve dinî neşriyatı yasaklayan 
Sovyetler, sistem olarak bugün tarihe karışmıştır. Yetmiş yetmişbeş yıllık yasak kalktıktan son
ra, Sovyet toprakları üzerinde bugün yeni dinî arayışlar başlamıştır. Ülkemizde, dinin ihmal 
edildiği dönemler yaşanmıştır. 1946 yılından başlayarak, bu ihmal telafi edilmeye çalışılmakta-

, dır. İlahiyat fakülteleri, imam - hatip liseleri, Kur'an kursları hep bu ihtiyacın ürünüdür. İlko
kul, ortaokul ve liselerde zorunlu dinderslerinin uygulanmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetleri bu bakımdan fevkalade önemlidir : Millî bütünlüğü
müz, din eğitimi ve din hizmetleriyle daha sağlam hale gelecektir. Diyanet hizmetlerine bu açı
dan önem veriyoruz; fakat, müessese, geçen dönemlerde, maalesef ihmal edilmiştir. Bu sebep
le, yıllardan bu yana halledilmeyen ve üst üste yığılan problemleri Hükümetimizin halletmesi
ni diliyoruz ve çözeceğine de inanıyoruz. 

Bu duygularla, Diyanet İşlerimizin bütçesinin camiaya ve milletimize hayırlı olmasını Ce-
nab-ı Hak'tan niyaz ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP, ANAP, RP ve Bağımsız
lar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Uslu'ya teşekkür ederiz. 
ANAP Grubu adına, Sayın Ramazan Coşkun; buyurun.(ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığının 1992 malî yılı bütçesi üzerinde Anavatan 
Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Konuşmama başlarken, Yüce 
Heyetinizi Grubum ve şahsım adına en samimî duygularla selamlıyorum. 

İnsanlık tarihinin tetkikinden çıkan kesin bir hakikat vardır ki, bu da, insanlığın her de
virde dinî bir hayatının olduğu ve bu hayatı kurumlaştırdığıdır. Hakikati araştırmakla görevli 
kabul ettiğimiz ilim adamlarının ve araştırmacıların çalışmalarının ortaya koyduğu gerçek şu
dur ki, yeryüzünde insan fıtratının, sosyal hayatın ve insanî değerlerin gerçek ifadesi olan son 
ve mükemmel din îslamiyettir. İslam, insanlara, Hz. Muhammet (A.S.) vasıtasıyla gönderilen 
son ilahî dindir. 

Yapılan bütün bilimsel araştırmalar ve keşifler tslamın ondört asır evvel ortaya koyduğu 
gerçeğin haklılığını, insanlığın gözleri önüne sermektedir. Böyle yüce bir dinin mensubu ol
makla ne kadar övünsek azdır. 

Sayın milletvekilleri, dünyada dinsiz bir toplum olmamıştır ve olmayacaktır. Böyle bir hülya 
peşinde koşanların, çok acımasızca yetmiş yıl uyguladıkları sistemin gerisinde bıraktıklarına 
baktığımızda, insanların bir kısım dinî bilgilerden mahrum kaldıklarını; fakat, dinlerine sada
katle devam ettiklerini görüyoruz. Tarih bize, her cemiyette, her toplumda herhangi bir dine 
inanmayan kişilerin olabileceğini, ama, dinin tümüyle inkâr edildiği dinsiz toplum olmaya-
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cağını gösteriyor. Bütün toplumlarca kabul edilen bu gerçek doğrultusunda 3 Mart 1924 tarih 
ve 429 sayılı Kanun ile Diyanet işleri Reisliği tesis edilmiştir. Anayasanın 136 ncı maddesinde, 
"Diyanet İşleri Başkanlığı, özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir" denmektedir. Ana
yasanın bu amir hükmüne rağmen, Diyanetle ilgili bahsedilen bu özel kanun çıkarılamamıştır. 

1924 -1965 yılları arasında Diyanet İşleri Reisliğinin kurulması, camilerin vakıflara devri, 
tekrar vakıflardan Diyanet İşlerine devri ve Diyanet İşleri Reisliğinin isminin değişikliği dışın
da başka bir kanun gözükmemektedir. 15 Ağustos 1965 tarihinde ise 633 sayılı Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun yürürlüğe girmiştir. Başkanlık, 633 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesine göre, "İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili iş
leri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle" görevli 
Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. 

Zaman içerisinde ihtiyaçlara göre hazırlanan ilave kanun, dönemin Cumhurbaşkanının 
müracaatıyla, Anayasa Mahkemesinin 18.2.1979 tarih ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı 
ile iptal edilmiştir. Bu iptal kararıyla, 11.5.1981 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış ve yayı
mından bir yıl sonra da yürürlüğe girmiştir. 1980'den günümüze gelen dönemde, Diyanet İşle
ri Başkanlığının bugünkü teşkilatı 14 Aralık 1983 tarihli Resmî Gazetenin mükerrer sayısında 
yayımlanan 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameye 
eklenmek üzere, Bakanlar Kurulunun 18.7.1984 tarih ve 84/8350 kararı ekinde yer alan Diya
net İşleri Başkanlığına ait kadro cetveline göre biçimlendirilmiştir. 

İktidarımız döneminde de çalışmaları yapılan ve hazırlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Teş
kilat Kanununun hepimizin katkılarıyla bu yasama döneminde çıkarılması ve yürürlüğe gir
mesi en samimî dileğimizdir. 

Sayın milletvekilleri, personel sayısı 90 binlere ulaşmış Diyanet İşleri Başkanlığının kendi 
personelinin eğitimine vereceği önemin, gelişen toplumun ihtiyaçlarına cevap vermede çok önemli 
bir fonksiyonu olacağı muhakkaktır. 90 bin personeli olan Başkanlıkta, yüksek tahsil yapmış 
olanların sayısı 5 bin civarındadır. 

İktidarımız döneminde YÖK'le gerekli işbirliği yapılarak, 5 ilahiyat fakültesi bünyesinde, 
5 ilahiyat meslek yüksekokulunun açılması sağlanmıştır. İzmir ve İstanbul'daki yüksekokullar 
mezun vermiştir. 1991 -1992 öğretim yılında, Erzincan İlahiyat Meslek Yüksekokulu öğretime 
geçmiştir. Açılma izni verilen Ankara ve Bursa İlahiyat Meslek Yüksekokullarının da önümüz
deki 1992 - 1993 öğretim yılında faaliyete geçmesi temennisiyle yetinmeyip, bütün ilahiyat fa
külteleri bünyesinde bu yüksekokulların açılması sağlanmalıdır. Bu yüksekokulların açılma
sıyla, sayıları 45 binin üstünde olan imam - hatip lisesi mezunu din görevlilerine yüksek tahsil 
imkânı sağlanmış olacaktır. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yetkilileriyle 
gerekli temas kurulup 50 bin din görevlisine önlisans eğitimi sağlanmıştır. 

Sonuç olarak, İktidarımız döneminde, din görevlilerinin -çalıştığı yerde ve bulunduğu gö
revde yükseköğrenim yapma imkânı getirilerek- öğrenim düzeyi yükseltilmiş; malî statülerini, 
sosyal ve kültürel düzeylerini geliştirmeleri imkânı da sağlanmıştır. Ayrıca, öğrenim bakımın
dan ilkokul öğretmenlerinin gerisine düşen imamlarımız, bu projeyle dengeyi sağlamış olacak
lardır. Böylece, kısmen de olsa, mahrumiyet içerisinde, köylerde görev yapan Öğretmen ve imamlar 
aynı eğitim düzeyine yükseltilmiş olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Avrupa'da din adamlarının büyük saygınlığı ve özerkliği var; 
ama biz, hâlâ Diyanet İşleri Başkanımızı protokolde belirli bir seviyeye getiremedik. 
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Burada, Diyanet Dergisinden bir yetkilimizin yazmış olduğu bir paragrafı okumak istiyorum : 
"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hayatiyet kazandığı yıllar içerisinde kurulan Diyanet İşleri 

Reisliğine, Cumhuriyet ve Diyaneti kuranların verdikleri protokol ve tanıdıkları itibarı, onu 
istiyoruz. Genç taze Cumhuriyet idaresinde ilk makam arabası Diyanet işleri Reisi Rıfat Bö
rekçi'ye tahsis edilmişti. Bu makam arabasının plakası ise bakanlara verilen plaka, yani kırmı
zı plakaydı. En yüksek devlet memuru maaşı Diyanet Reisine verilmişti." 

RIFAT SERDAROGLU (izmir) — Kim o yetkili? 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Söyleyeceğim Sayın Milletvekili. 
İktidarımız döneminde, bu uygulamanın birinci basamağı olarak, genel müdür düzeyin

deki plaka, kırmızı plakaya yükseltilmiştir; böylece, manevî şahsiyetlerin az da olsa korunması 
sağlanmıştır. Bugün buradayız; Diyanet İşleri Başkanının protokoldeki yerini, konumuna uy
gun hale getirelim. • . -

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde ve yurt dışında, soydaşlarımı
zın ve vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerde gerekli dinî hizmetleri yapan bir anayasal kuru
luştur. 

Gelişen olayların seyri içinde, tarih, Türkiye'ye âdeta özel bir rol vermektedir. Bunların 
ışığında, Arnavutluk, Bosna - Hersek, Makedonya, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Ta
cikistan, Özbekistan'da acilen din hizmetleri müşavirlikleri ye ataşelikleri tesis edilmelidir. İk
tidarımız döneminde Moskova'da tesis edilen Din Hizmetleri Müşavirliğine ve Bakü'de tesis 
edilen Din Hizmetleri Ataşeliğine de acilen atama yapılmalıdır. 

Hürriyetlerine yeniden kavuşan Türk Cumhuriyetlerine gerekli her türlü dinî yayının aci
len ve yeterli miktarda gönderilmesini temenni ediyoruz. 

Yurt dışında göreve atanacaklarda, Batı dillerinden birini bilme zorunluluğunun olduğu 
malumlarınızdır. Ancak, Türk Cumhuriyetlerinde görevlendirileceklerde, Batı dillerinden bi
rini bilme zorunluluğu, siyasî ye hizmet açısı göz önünde bulundurularak, kaldırılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, modern kitle iletişim araçlarının insanları eğitmede, yönlendirmede, 
hayatını etkilemede ve gündemini belirlemede Önemli fonksiyonları vardır. Görsel iletişim im
kânları, geniş halk yığınları üzerindeki bu etkiyi her geçen gün daha da artırmaktadır. Sonuç
ta, ekran karşısındaki izleyicilerin algıları, tekrarla oluşan etkilenmeyle, ortak çizgiye gelmek
tedir. Dinî, kültürel, sosyal değer yargıları bu süreçte tahrip ya da yok edilebilmekte ve yerine 
yenileri konulabilmektedir. Nitekim, 1991 yılı bütçesine konan tahsisatla, sesli - görüntülü ya
yınlar yapılması öngörülmüş, video kasetler hazırlanmıştır. Temennimiz, bu faaliyetlerin arta
rak devam etmesidir. 

Sayın milletvekilleri, dinî yayınların, TRT'de bütün programlar-içindeki oranı yüzde î,4'tür. 
Ayrıca, bu yayınlar Diyanetin denetiminden de geçmemektedir. Programa çıkarılan bazı kim
selerin dinî bilgilerden yoksun oldukları ve bu konuyla ilgilerinin olmadığı hepimizin müşade-
he ettiği gerçeklerdendir. Danıştay Başkanlığı ile ilgili bir program hazırlarsanız, herhalde gi
dip o kuruluştan soracaksınız. Makine Kimya ile ilgili bir program hazırlarsanız, gidip ondan 
soracaksınız. Eğitim ile ilgili bir program hazırlayacaksanız gidip Millî Eğitim Bakanlığından 
veya ilgili kuruluşundan soracaksınız. 

Televizyonda dinî program var; ama, Diyanet İşleri Başkanlığının hiçbir dahli yok. Ayrı
ca, mübarek kandil gecelerinde çekimi gündüz yapılan sunî cemaat takviyeli mevlit yayınları, 
din görevlilerini bir aktör durumuna sokmaktadır. 
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Dinî programlar, TRT ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile hazırlanmalı veya sadece 
Diyanet İşleri Başanlığma hazırlatılmaîı ya da Diyanet İşleri Başkanlığına özel bir kanal veril
melidir. özel yayıncılıktaki gelişmeler dikkate alınırsa, özel kanal verilmesi daha uygun ola
caktır. Böylece, vatandaşlarımıza en sağlıklı yoldan yüce dinimizi öğretme imkânına kavuş
muş oluruz. Bunun için gerekli olan yasal düzenlemenin hazırlanmasında grup olarak yardım
cı olacağımızı da arz ederim; 

Sayın milletvekilleri, iktidarımız döneminde Kur'an kurslarındaki boşluğun giderilmesi 
düşüncesiyle, Kur'an eğitim merkezlerinin kurulması için kanun tasarısı hazırlanmıştı; ancak, 
alınan seçim kararıyla bu tasarı görüşülememiştir. Temennimiz, bu yasama döneminde Kur'an 
eğitim merkezlerinin kurulmasının sağlanması ve Kur'an kurslarının mevcudiyetinin devamı 
temin edilmelidir. Aksi halde, din görevlilerinin en büyük vasfı olan hafızlık müessesesi de atıl 
duruma gelecektir. 

Sayın milletvekilleri, uzun zamandan beri kamuoyunun gündeminde bulunan bir konuya 
değinmeden geeemeyceğim. O konu da başörtüsü konusudur. Ülkemizde yaşayan insanların 
yüzde 99'u Müslümandır. Türkiye'de yaşayan herkesin, kendi inançları doğrultusunda ibadet 
etmek, yaşamak anayasal hakkıdır ve insan haklarının en vazgeçilmez bir parçasıdır. İsteyen 

-bacını örter, isteyen başını açar... Kimse, böyle yapıyor diye ayıplanamaz. 
Başörtüsünü, başa bağlanan bir bez parçası olarak görme alışkanlığını bazı çevreler ısrar

la sürdürmek istemektedirler. Ancak, milletimizin fertleri, başlarını inançlarının gereği olarak 
örtmektedirler. Nitekim, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu gerçeği 30.12.1980 
tarih ve 77 sayılı kararıyla ortaya koymuştur. Devletimizin din işlerinin yürütülmesini kendisi
ne tevdi ettiği Diyanet İşleri Başkanlığının, başörtüsü konusunda aldığı kararı, 2000'li yıllara 
doğru, YÖK'üyle, Anayasa Mahkemesiyle; yani, tüm anayasal kuruluşlar olarak saygıyla kar-
şılamalıyız. 

Sayın milletvekilleri, dünyada hürriyet ve insan hakları hesabına birçok gelişmeler oldu, 
bloklar yıkıldı, nice tabular yerle bir oldu; ama bizde, bazı üniversite kapılarında başörtülü 
kızlarımız hâla gözyaşı akıtmaktadırlar. Sadece dinî inançları nedeniyle başlarını örten bu in
sanların çilesine son vermeliyiz. 

Sayın milletvekilleri; vaaz ve irşat hizmetlerindeki gelişmeler; her yıl Ramazan ayında yurt 
dışına geçici süreyle din görevlisi gönderilmesi vs ayrıca, sürekli görevliler de tayin edilmesi, 
çok az sayıda da olsa bu Ramazan ayında Türki Cumhuriyetlere eleman gönderilmesi; din gö
revlilerinin hizmet içi eğitimleri, Hac ve umre konusundaki çalışmaları; Başkanlık hizmet bi
nası; müftülük hizmet binası; eğitim merkezleriyle; devlet, millet işbirliği sağlanarak, cami, 
Kur'an kursu ve imam evleri yapılması memnuniyet verici gelişmelerdir. Diyanet İşleri Başkan
lığı çalışanlarına bu vesileyle teşekkür ederiz. 

Diyanet İşîleri Başkanlığı 1992 yılı bütçesinin, hizmet içi eğitim ödeneği ihtiyaçlarının kar
şılanmasında; kurulacak il ve ilçe müftülüklerinin ulaşım, yakacak ve demirbaş alımlarının öde
neklerinin karşılanmasında; yurt içi ve yurt dışı vaaz ve irşat hizmetlerinin yerine getirilmesin
de; yatırım harcamalarında yeterli olmayacağı düşüncesindeyim. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimi tamamlarken, 
çok önemli bir hususu da arz etmek istiyorum : Diyanet İşleri Başkanlığı gibi yüce bir makamın 
istişarî karar organı olan din işleri yüksek kurulunun oluşturulması konusunda memnuniyetimi
zi ifade ederken, Başkanlık makamına asaleten atamanın geciktirilmemesi gereğini belirtirim. 
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Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, 
Yüce Heyetinize selam ve saygılarımı sunarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Coşkun'a teşekkür ederiz. 
Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 

üyeleri; sizleri saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. 
Diyanet işleri Başkanlığı bütçesi üzerinde, tüm gruplarımızın çok titiz ve hassas görüşler 

dile getirmiş olmalarından dolayı duyduğumuz mutluluğu belirtmek istiyorum. 
I 

Toplumları bir arada tutan en büyük unsur, hiç şüphe yok ki, onların müşterek değerleri
dir. Bu müşterek kültür değerlerinin en başında da din gelmektedir. Dolayısıyla, milletçe bir 
arada, beraberce ve kardeşçe yaşayabilmemizin en önşartı, dinimizin ulvî değerlerine uygun 
bir tarzda halkımıza intikal ettirilebilmesi ve buna dayalı olarak bir arada yaşamamızın sağ
lanmasıdır. Bu görev, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Anayasanın 136 ncı maddesiyle verilmiş
tir. Yani, Diyanet işleri Başkanlığı, bir anayasal kuruluştur. Diyanet işleri Başkanlığımızın Ana
yasamıza girmiş olmasının bir nedeni olmak gerekir. Bu nedenin başında, laisizmin Türkiye'de 
ilelebet muhafazası vardır. Laisizim, bize göre, Türk milletinin çimentosudur. Laisizm ortadan 

, kaldırıldığı andan itibaren, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kalmamız çok zor bir şart 
altına girer. , 

Bu bakımdan, Diyanet işleri Başkanlığımız, kuruluşundan bu yana laiklik ilkesini en ön 
safta tutarak dinî hizmetleri yerine getirme gayreti içerisinde olmuştur. 

Hükümetimiz, programında, "Din ve vicdan hürriyeti, her insanın vazgeçilmez tabiî hak
larındandır. Vicdanlar üzerinde her çeşit baskının kaldırılması ve din görevlilerinin siyasî mü
lahazalardan arındırılması konusunda her türlü tedbiri alacağız. Din görevlilerinin eğitim dü
zeylerinin yükseltilmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülecek, dünyanın gelişen ve değişen 
şartlarına uyum sağlayacak vasıflı eleman yetiştirilmesine özen gösterilecektir" gibi iki madde 
ile Diyanet işleri Başkanlığımız görevlerinin büyüklüğünü vurgulamıştır. 

Şunu ifade etmek isterim ki, Diyanet işleri Başkanlığımızın hakikaten 1980 yılından bu 
yana bir kuruluş yasasına kavuşmamış olması düşündürücüdür. Hükümetimiz bu yasayı ha
zırlamıştır ve bir ay içerisinde Yüce Meclise sevk edecektir. 

Din işleri yüksek kurulunun kurulmamış olması da acıdır. Bu kurul kurulmuştur, 15 üye
si tayin edilmiştir, görevlerine başlamışlardır. Bunu da duyurmak istiyorum. 

Anayasada yer alan Diyanet işleri Başkanlığı makamının bu makama uygun bir tarzda 
temsil edilmeyişi de, bana göre acıdır. Bu konuda Hükümet olarak, evvela, Diyanet işleri Baş
kanlığına, aynen YÖK Başkanlığında olduğu gibi, kırmızı plaka verilmesi konusunda teşebbü
se geçmiş bulunuyoruz; bunu sonuçlandıracağız. Protokoldeki yerinin Anayasadaki yerine pa
ralel bir duruma getirilmesi için de gerekli teşebbüslerimiz vardır; bunları da sonuçlandırmak 
üzereyiz. 

Bugün Diyanet işleri Başkanlığımızda 10 bin kadro boş tutuluyor. Bu söylenmiştir. 3 500 
personelin sınavı, ikibuçuk yıl kadar önce yapılmıştır. 2 bin kadro alınmıştır ve bu 2 bin kadro, 
sıra dahilinde bu 3 500 kişiye dağıtılmıştır. 

Ramazan ayında Türkiye'deki bütün cami ve mescitlerin imamsız kalmaması konusunda, 
21 Şubat 1992 tarihinde valilere bir genelge göndererek, müftülüklerdeki din görevlileri de dahil 
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olmak kayıt ve şartıyla, her vilayetin kendi dahilinde bütün cami ve mescitlere imam vermesini 
istedik; aldığımız cevaplarda bu sağlanmıştır. Dolayısıyla, bu mübarek ayda imamsız ve müez-
zinsiz -mescit dahil- hiçbir cami bulunmamaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan ilkokul mezunu arkadaşlarımızın terfihi, 657 sayılı 
Yasa dolayısıyle mümkün olmamaktadır. Bunu değiştirici bir yasa tasarısı üzerinde çalışmala
rını Diyanet İşleri Başkanlığımız sürdürmektedir. 

Hutbeler hiçbir zaman için merkezden gönderilmemektedir. Mahallin şartlarına uygun ola
rak veya o gün meydana gelmiş hadiselere uygun olarak, ilgili müftülükler tarafından hazır
lanmaktadır. Ancak, memleketin ve milletin bütünlüğünü, iyi ahlakı, iyi insan, iyi vatandaş 
olmayı, fert, aile ve toplum çapında tasarrufun teşvik edilmesini, karşılıklı yardımlaşma ve da
yanışma ruhunun geliştirilmesini, insanî ve ahlakî değerlerin teşvik edilmesini, kötü huy ve alış
kanlıklardan uzak kalınmasını, dinî, millî ve insanî açıdan önemi olan gün, hafta ve konuların 
tanıtılmasını, toplumun maddî ve manevî alanlarda kalkınmasında ferdin görev ve yükümlü
lüğünü ve buna benzer konuları kapsayan hutbeler merkezden hazırlanıp, ilgili müftülüklere 
intikal ettirilmekte, ilgili müftülükler bunlara gerek gördüğü takdirde vaizlerimize bunları işle
mesini, sosyal dayanışmanın bir gereği olarak yapmaktadırlar. 

Hac paraları, hiçbir zaman için, tarafımızdan alınmamaktadır, bir bankaya yatırılmakta
dır. Masraflar makbuza bağlanmaktadır, bu makbuzlar hacıya verilmektedir, hacının artan parası 
banka tarafından hacıya iade edilmektedir. Yani, hac paralarında devletin herhangi bir sorum
luluğu sözkonusu değildir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet içi eğitimi yedi yıllık bir programa bağlanmıştır. Bu 
yedi yıl içerisinde 80 bin personel eğitimden geçirilecektir. 

Yine, Diyanet İşleri Başkanlığımız personelinin lojman ihtiyacını karşılamak üzere beş yıllık 
bir program yapılmıştır. Bu beş yıllık program içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığımızda çalı
şan tüm imamlar bir ev sahibi, tüm müezzinler bir ev sahibi olacaklar. Bunu takiben diğer 
din görevlilerinin ev sahibi olması sağlanacaktır. 

Şunu bir gerçek olarak ve üzülerek söylemek isterim ki, bugün Ankara'da öyle camileri
miz vardır ki, imamı Keçiören'de oturmakta, cami Çankaya'da bulunmaktadır. Böyle bir ima
mın sabah namazını kıldırabilmek için hangi şartlar altında, nasıl görevine gidebileceğini va
rın siz düşünün. Bunu mümkün olduğu kadar düzeltiyoruz, kendilerine, mümkün olduğu ka
dar yakın yerlerde imamlık vermek gayreti içinde oluyoruz; ama, başaramadıklarımız da var. 
Bunu ortadan kaldırabilmek için, her camiin yanına bir imam, bir de müezzin evinin yapılma
sını beş yıllık plana bağladık ve Allah'ın izniyle bu yıldan itibaren bu faaliyete geçiyoruz. 

Kur'an kursları konusunda bizden önceki hükümet döneminde alınmış olan tedbirleri ay
nen uygulamaya devam ediyoruz. Bu kursların geliştirilmesi konusunda da gerekli tedbirleri 
alıyoruz. Diyanet Vakfının gelirlerinden yararlanarak, kursların çok daha modern binalarda 
verilmesini ve orada okuyan öğrencilerimizin, kendilerini, yuvalarından uzakta hissetmemele
ri için gerekli hizmetleri verme gayreti içinde bulunuyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanımızın asaleten tayini konusunda çalışmalar yapıyoruz. Buradaki sı
kıntımız şuradan ileri gelmektedir : Türkiye Cumhuriyeti kurulalıdan beri -iki sayın hocamız 
hariç, her ikisinin de soyadı Doğan- Diyanet İşleri Başkanlığına içeriden herhangi bir başkan 
tayin edilememiş. Ben, kişi olarak, bunu kabul edemiyorum. 70 bin kişilik bir ordu eğer bir 
komutanını çıkaramıyor ise, başka bir sebep aramak lazım. Bu sebeple, ben, bu 70 bin kişilik 
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ordu içerisinden bir başkan seçilebilmesi konusunu araştırıyorum. Kolay bir konu değil. Dedi
ğim gibi, Anayasada yerini almış, bütün dünya Müslümanlanna karşı Türk Devletini temsil 
eden tek kişi; bilgili olması lazıma tecrübeli olması lazım, otoriter olması lazım, kendisini ka
bul ettirebilmesi lazım; lazım, lazım... Dolayısıyla, herhangi bir memuriyet gibi, tayini hemen 
mümkün olabilecek bir pozisyon değil. Bu bakımdan, Yüce Meclisin, bunu biraz daha sabırla 
bekleyeceğini ümit ediyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçemize karşı gösterilen ilgiden dolayı Yüce Meclise tekrar say
gılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin, tüm ulusumuza, bütün Müslümanlarımıza hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederiz. 
Şahsı adına, lehinde, Sayın Gaffar Yakın. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Konuşmayacağım. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Aleyhinde, Sayın Musa Erarıcı; buyurun efendim. -

MUSA ERARICI (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün görüşülmekte olan 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi hakkında görüşlerimi bildirmek üzere huzurunuzdayım. He
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Anayasamızın 136 ncı maddesi, "Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, 
laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe da
yanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir" der. 

İlgili kanun ise, Diyanet İşleri Başkanlığının görevlerini, "İslam dininin inançları, ibadet > 
ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerle
rini yönetmek" olarak belirtmektedir. 

Şimdi sizlere, bana gelen bir mektuptan söz edeceğim. Bu Meclisteso mektuptan söz edil
di; anlaşılan, bütün arkadaşlara gönderilmiş. Mektupta, Sayın Çölaşan'ın makalesinden alı
nan malum sözler mevcut. O sözlerden birkaçını size arz etmek istiyorum : "Sabah gazeteleri 
açıp bakıyorum, tümü çıplak resimlerle dolu ve iğrenç, utanç verici manzaralar... Defile yapılı
yor, çıplak mankenlerle otomobil sergisi açılıyor, çıplak kadinlarla deterjan tanıtımı yapılıyor, 
çıplak genç kızlarla... Soyunmayana hayat yok. Ortalık, eşcinsel, travesti ve dönmelerden ge
çilmiyor. Hayat kadınlarının sayısı giderek artıyor. Lüks diskotekler, gece kulüpleri, barlar ve 
restoranlar tıklım tıklım dolu. Toplumun bir kesimi krallar gibi yaşıyor; buralarda, iğrençliğin, 
rezilliğin bini bir paraya gidiyor. Onların umurunda mı Türkiye'de insanların açlığı, işsizliği, 
terör, güneydoğu olayları ve daha nice sorunlar. Toplumun bir kesimi yozlaşmış; kadını ile, 
erkeği ile yozlaşmış. Çoğu erkek, artık kadınlara bakmıyor, fuhuş piyasasında ille de travesti, 
homoseksüel veya dönme arıyor. Sokaklar bunlarla dolu, sapıklık diz boyu... Toplum yozlaşı
yor, çöküyor; ahlak, gelenekler, örf ve âdetler, millî ve manevî değerler, insan, vatan ve millet 
sevgisi gibi kavramlar çöp tenekesine atılıyor. İşte televizyon, soygun, vurgun, entrika dizileri 
ve çilekeş halkımız, şu iğrenç ortamda rahat bir nefes almayı bekliyor. Daha çok bekler..." Bunları 
söylemiş Sayın Çölaşan. 

Vatandaşımız da diyor ki, "Sayın milletvekilleri, bu gidişe bir dur deyin artık." 
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Muhterem arkadaşlarım, çok ilginçtir; bozulan, yozlaşan toplumlarda, aynı ahlaksızlık
lar görülmüştür, aynı sapıklıklar, aynı lüks, aynı israf görülmüştür, tşte Kur'an'da, en canlı 
örneği Lüt Kavmidir. Aynı sapıklıklar orada vardı. Bugün Amerika'da ortaya çıkan ve bütün 
dünyayı tehdit eden AİDS, Lût Kavminin duçar olduğu sapıklığın bugünkü tezahürüdür. Na
sıl Lût Kavmi helak oldu ise, bu AİDS de Amerika'yı helak edebilir; çünkü, çaresi bulunma
yan ölümcül bir hastalıktır. 

Ne kötü : Lût Kavminden önce de, sonra da aynı yozlaşma; Peygamberimiz gelmeden ön
ce de aynı toplum, aynı sapıklıklar, zina, içki, kumar, her türlü melanet... Kız çocuklarından 
utanç duyma noktasına kadar gelinmiş; diri diri gömülen yavrular... Cehalet deniyor, ben ise 
sapıklık diyorum, yozlaşma diyorum. 

işte o zamanlar, Allah, toplumları nizama intizama getirmek için peygamberlerini gön
dermiştir. Ne zaman ki toplum bozuldu; bir peygamber, hatta aynı zamanda birkaç peygamber 
bile göndermiştir. Peygamberleri sayesinde, topluma, tevhidi, sevgiyi, doğruyu, güzeli göster
miştir Hak-Teâlû. Bugün ise, artık peygamberler de gelmeyeceğine göre, ne yapacağız? 

Dün, ben, bu kürsüde Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde konuşurken, "Büyük devlet, 
lider ülke" dedim. Yeminle söylüyorum arkadaşlar, toplum ahlakımız düzgün olmadığı müd
detçe, büyük devlet, lider ülke falan olamayız. Peki ne yapacağız? Eskiden bu milleti, bu dev
leti lider ülke yapan, ağabey devlet yapan, ahlakî kuralları insanlara öğreten, tslam ahlakını 
topluma yayan ve yerleştiren Alpler ve Alperenler vardı, tşte bunun cevabı, bugün, bunların 
yerini alan tek kuruluşumuz Diyanet teşkilatımız olmalıdır Sayın Bakanım. Bunun için de des
tek ve güç vermeliyiz. 

Diyanet Kanunumuzun amacı, -başta da söylemiş olduğum gibi- tslam dininin inançları, 
ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işlerini yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet 
yerlerini yönetmek olduğuna göre, bu teşkilatımıza da çok mühim ve ulvî görevler düşmekte
dir. tslamın yüksek ahlakını topluma en süratli şekilde yaymak ve öğretmek onun en aslî göre
vi olmalıdır; bunun için çalışılmalı ve çok güç sarf edilmelidir. 

Artık, bütün dünya ülkeleri, ahlakî ve dinî eğitime daha çok ağırlık vermektedir. Ameri
ka, 1974 yılını "Aileyi Koruma Yılı" olarak ilan etmiştir. Bu güzel vatanımızda biz de bir şey
ler yapmalıyız, ahlak yapımızı güçlendirmeli, aile yapımızı kesinlikle korumalıyız. Bunun için, 
Diyanet tşleri Başkanlığına daha çok yetki ve destek vermeliyiz, icabında özerk bir kuruluş 
haline getirmeliyiz. Kendi adına bir televizyon veyahut devlet televizyonumuzun kanallarından 
birini Diyanet tşleri Başkanlığına tahsis ederek, daha yaygın bir eğitim yapmasını sağlamalı
yız. Değilse, bugünkü televizyon programları, milletimizin, insanımızın, gençlerimizin, çocuk
larımızın ar damarını çatlatmaya matuf programlardır; ahlaksızlığı daha da artıracaktır. Diya
betimizi, en kısa zamanda yaygın eğitime geçirip, toplumu eğitmesine fırsat tanımalıyız. Onun 
için de, bütün kolaylıkların sağlanmasını Sayın Bakanımdan ve Hükümetten istirham ediyo
rum. Diyanet Vakfımız da bu konuya Önemle eğilmeli, özel televizyon kurulabilmesine önayak 
olabilmelidir. , . • 

Diyanet tşleri Başkanlığı, eğitim çalışmalarında, mesnetsiz, uydurma ve efsanevî bilgilere 
yer vermeden, gerçek manada tslamiyeti anlatacak, öğretecek büyüklükte bir kurumumuzdur. 
Bu kuruluşumuz, vaaz ve irşat ekiplerine, daha da etkin olmaları için, gereken eğitimin veril
mesini sağlamalıdır. Devlet olarak da, bize ihtiyacı olan yeni Türk cumhuriyetlerine din adamı 
gönderilmeli, dinî bilgileri öğrenmelerine yardımcı olunmalıdır. 
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Bunların yanında, Sayın Bakanımdan önemle istirham edeceğim bir konu da, 2 940 per
sonelin tayininin bir an evvel yapılması -ki, bu konuda sevindirici haberler aldık- ve 8 bin civa
rındaki kadro tahsisinin acilen çıkarılmasıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin, memleketimize, devletimize, milletimize ve bütün in
sanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, hepinize saygılar sunarım efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erarıcı'ya teşekkür ederiz. 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. — Diyanet işleri Başkanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 

A —CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 88 768 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Toplumun dinî konularda aydınlatılması ve ibadet yerlerinin 
yönetimi 2 221 150 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 67 500 000 000 

GENEL TOPLAM 2 377 418 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Diyanet işleri Başkanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı 1990 malî yılı kesihnesabınm bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Prog. 

101 

111 

A ç ı k l a m a 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Toplumun dinî konularda aydınlatıl
ması ve ibadet yerlerinin yönetimi 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

32 089 520 000 

884 118 312 000 

Toplam 
harcama 

28 601640 241 

906 900 546 589 

İptal edilen 
ödenek 

3 487 879 J59 

ödenek dışı 
harcama 

" • — 

22 782 234 589 
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Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek harcama 

900 Hizmet programlama dağıtılamayan 
transferler 34 597 368 000 33 681486 060 915 881940 

- BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 
yürütülmesi 1673 000 000 1673 000 000 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 952 478 200 000 970 856 672 890 4 403 761699 22 782 234 589 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 1990 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabı kabul edil
miştir; hayırlı olmasını diliyorum. 

Saat 19.00'da yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.53 
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- ÜÇÜNCÜ OTURUM ' 

Açılma Saati: 19.00 
•BAŞKAN : Başkanvekili Fclınsi Işıldar 

KÂTİP ÜYELER : Halil Çulhaoğîu (İzretir), Kadir Ramdan Coşkun (İstanbul) 

BAŞKAN— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

VI. — KANUN TASÂRÎ VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. T-1992 Malî Yilt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Taşanları 
ik 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idarekr vs Kuruluşlar Keshıhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayılan : 25, 26; 48, 46) (Devam) 

C) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 
1. — Devlet istatistik Enstitüsü Baskınlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. .-— Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 1990 Malî Yılt KesinJıesahı 

BAŞKAN — Programımıza göre, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının bütçe görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Söz alan değerli milletvekillerinin adlarını okuyorum : Refah Partisi adına Abdüllatif Şe

ner, Doğru Yol Partisi adına Şinasi Altmer, ANAP adına Rauf Ertekin, SHP adına Mahmut 
Kılıç, Şahısları adına, aleyhte Osman Deveüoğlu.'. 

Gruplar adına konuşma süresi 15 dakika, şahıslar adına ise 10 dakikadır. 
Refah Partisi adına Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADÎNA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının bütçesi üzerinde görüşmelerimize başlamış olu
yoruz. Önce, Refah Partisi Grubu adına, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyelerini say-
gıyla selamlarım. > . 

Bildiğimiz gibi, Devlet İstatistik Enstitüsü, bir icra kurumu değildir; teknik niteliği ağır
lıklı olan bir kurumdur. Bu kuruluş, ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel yapısıyla ilgili ista
tistikleri derleyen, değerlendiren ve kullanıcılara sunmakla sorumlu olan bir kurumdur. Bir 
icra kurumu niteliğinde olmamakla birlikte, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren bir kuru
luştur. Her şeyden Önce, öğrenciler, öğretmenler, öğretim üyeleri ve araştırıcılar, istatistikî veri
lere ihtiyaç hissederler ve bu konuda da Türkiye'de Devlet İstatistik Enstitüsü verilerinden ge
niş ölçüde yararlanırlar. Bunun dışında, özel sektör de, aŷ nı şekilde, yatırım, girişim kararları
nı yönlendirebilmek için, bu kuruluşun yayınlarından geniş ölçüde yararlanmaktadır. Hepsin
den öte, özellikle politikacılar da rakamlarla konuşmayı severler. Bildiğimiz gibi, bütçe görüş
melerinin başlamasından bugüne kadar, bütün sözcüler, kürsüden birtakım rakamları kendi 
görüşleri ve tezlerini pekiştirmek ve savunmak için kullandılar. 
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İktidar, birtakım rakamları başarılı olduğunun göstergesi olarak ortaya koymaya çalışır
ken, muhalefet sözcüleri de aynı şekilde yine bazı rakamlardan, verilerden hareketle, iktidarın 
başarısız olduğunu belirtmeye çalıştılar. Her şeyden önce, ölçülemeyen bilginin, bilim olmadı
ğı ve rakamsız politikamn olamayacağını savunanlar ve ileri sürenler vardır. İşte, bu rakamsal 
verilere ulaşabilmek için, Türkiye'de faaliyette bulunan kurumlar, birimler arasında Devlet İs
tatistik Enstitüsünün özel bir yeri ve konumu vardır. Birçok yayınlar elimize kadar ulaşmakta 
ve bildiğimiz kadarıyla pek çok yayın faaliyeti gözlenmektedir. Genel nüfus sayımları, genel 
tarım sayımlan, genel sanayi ve işyeri sayımlan, tüketici fiyatları indeksi, dış ticaret istatistik
leri, çevre istatistikleri gibi, pek çok, geniş alanda istatistikler ve rakamlar, yayınlar bu kuruluş 
tarafından yayınlanmaktadır. Buradan şunu anlatmak istiyorum : Ülkemiz açısından Devlet 
İstatistik Enstitüsünün önemi inkar edilemez. Çağımız bir bilgi çağıdır, bir iletişim çağıdır, 
bu özellikler nedeniyle de sağlıklı bir yönetim yapısına kavuşabilmek, isabetli kararlar alabil
mek için, her şeyden önce sağlıklı verilere ve dokümanlara ihtiyaç vardır. O halde, Devlet İsta
tistik Enstitüsünün sağlıklı bir yapıya kavuşması gerekliliğinden söz edebiliriz. Ancak, burada 
belirtmek istediğimiz önemli bir nokta, 1992 yılı bütçesinin gösterdiği biçimle bu kuruluştan 
beklenen fonksiyonların ve beklenen gelişmelerin sağlanıp sağlanamayacağının araştırılması 
gerekir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 1992 yılı bütçe raporunda, özellikle ve hassasi
yetle belirtilen bir nokta vardır, o da, orta dönem hedefi olarak 1993 yılı sonunda dünyanın 
sayılı ilk on istatistik kuruluşu arasına girebilmeyi hedeflediklerinden bahsetmektedirler. Bu 
hedef olumludur; her şeyden önce, sağlıklı verilere ulaşabilmemiz için böyle bir hedefin öngö
rülmüş olması da takdire şayandır; ancak, bu konuda tereddütlerimiz vardır. 1993 yılına kadar 
böylesi bir hedefin gerçekleştirilip, gerçekleştirilemeyeceği bu yapı ve özellikler içerisinde de 
1992 bütçesinin buna imkân sağlayıp sağlamayacağının araştırılması gerekir. 

Bildiğimiz gibi, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 1992 bütçe ödenek teklifi 139 milyar 
lira civarındadır. Bu, genel bütçe gelirlerinin, aşağı yukarı binde 6'sı oranındadır. Yani, Devlet 
İstatistik Enstitüsü, belirttiğimiz önemine rağmen, bütçe ödenekleri içerisindeki payı itibariy
le, küçük bir kuruluştur; ancak, bu bütçe payı içerisindeki küçüklüğü kendi önemini eksilt
mez. Hatta, hükümet programında, protokolde, Devlet İstatistik Enstitüsüyle ilgili olarak her
hangi bir ifadenin yer almış olmaması da, aynı şekilde, öneminden bir şey kaybetmesi anlamı
na gelmez. 

: Ancak, burada önemle üzerinde durulması gereken nokta, 1993 yılı içerisinde dünyanın 
sayılı 10 kuruluşu arasında yer almayı hedefleyen İstatistik Enstitüsü için 1992 bütçe imkânları 
bunu sağlamaya yeterli olacak mıdır? Her şeyden önce bu noktanın tespitinde, öncelikle şu 
anda içinde bulunduğu durumun tespiti ve arkasından bu bütçe imkânlarıyla bu hedefin yaka
lanıp yakalanamayacağının araştırılması gerekir. 

Üç açıdan kurumun içinde bulunduğu durum incelenebilir. Birincisi, personel durumu
dur. Şu anda personel durumu itibariyle beklenen gelişmelere elverişli bir durumda mıdır diye 
sorguladığımız takdirde, Devlet istatistik Enstitüsü için böyle bir durumun olumlu olmadığını 
hemen belirtebiliriz. Çünkü, benzer kuruluşlar arasında; Kanada, Türkiye nüfusunun yarısına 
sahip olduğu halde, benzeri istatistik kuruluşunda S bin kişi istihdam etmekte, aynı şekilde 
Fransa'da 7 500 kişi istihdam edilmektedir; Türkiye'de ise, Devlet İstatistik Enstitüsünün kad
rolu personel sayısı 1 351ldİr ve bunun sadece 555'i yüksekokul mezunudur. Dolayısıyla, diğer 
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ülkelerle kıyasladığımız takdirde, hem nitelik hem de sayı bakımından personel durumunun 
dünya standartlarının gerisinde olduğu görülmektedir. Bu açığın nasıl kapatılacağı, bu bütçe 
imkânlarıyla bu açığın nasıl telafi edilebileceği, araştırılması gereken bir durumdur. 

İkinci bir nokta olarak da, kullanılan teknolojinin ne olup olmadığı sorgulanabilir. Çün
kü, teknoloji, emeğin verimliliğini ortaya koyan bir unsurdur. Belirtildiği gibi, ''Makine çalı
şır, el övünür" ifadesi, bunu ifade eder. ileri teknolojiyle çalışan zihin ve el emeğinin verimlili
ği daha fazladır; fakat geri bir teknolojiyle yapılan çalışmalarda emeğin verimliliği düşüktür. 
Böyle bir durumda Devlet İstatistik Enstitüsünün verdiği bilgilere baktığımızda, modern bir 
bilgisayara ancak 1991 yılında kavuşmuş, yerel, ulusal ve uluslararası ağları ise, hemen hiç yok 
denecek düzeydedir. Dolayısıyla, teknolojik açıdan da İstatistik Enstitüsünün yeterli bir dü
zeyde, özellikle de 1993 yılı için hedeflediği amaçlar açısından yeterli bir düzeyde olmadığı be
lirtilebilir. 

Üçüncü bir nokta da, kuruluşun, yasal düzenlemeler açısından önünde bazı tıkanıklıklar 
var mı yok mu, bu araştırılabilir. Ancak, bu, parayı ilgilendiren bir husus olmadığı için bu 
nokta üzerinde durmuyorum. 

Netice itibariyle, bu dünya standartlarına göre olumsuz rakamlar ve görünümler içerisin
de 1992 bütçesi için ayrılan 139 milyar gibi küçük bir bütçenin, her ne kadar yüzde 99'luk bir 
değişim oranını ifade ediyorsa da, beklenen ve amaçlanan hedefler açısından fazla bir mesafe 
almasına imkân sağlamayacağı ifade edilebilir; fakat bununla birlikte, bu kuruluşun gelişme 
içerisinde olmasını gönülden temenni etmekteyiz. 

Devlet İstatistik Enstitüsüyle ilgili olarak, özellikle üzerinde durmamız gereken bir nokta 
tarafsızlık olayıdır. Eğer bu kuruluşun tarafsızlığı zedelenecek olursa, verilen rakamlar ve sağ
lanan istatistikler gerçeği tespit etmeye yetmez, aksine, gerçeğin saptırılmasına hizmet eder. Açık
çası, tarafsızlık unsuru kaybolduğu takdirde, istatistik, rakamlarla yalan söyleme sanatı haline 
dönüşebilir. Bizim hassasiyetle üzerinde durmamız gereken nokta budur. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün, çeşitli yayın ve çalışmaları incelendiği takdirde, değişik yıl
larda değişik ölçüler ve standartlar esas alınmak suretiyle farklı rakamlara ulaşılabilmesi her 
zaman mümkün olmaktadır, örneğin, tüketici fiyatları indeksiyle enflasyonu tespit etmeye kalk
tığımızda, indekse alınacak mal gruplarının bileşimini değiştirdiğiniz zaman veya bu mal grup
larının indeks içindeki ağırlıklarım değiştirdiğiniz zaman, farklı farklı enflasyon oranlarını bul
manız mümkün olabilir. Belli bir hesaplamaya göre yüzde 50 olarak bulabileceğiniz bir enflas
yon oranı, başka bir açıdan yapılan hesaplamaya göre, yüzde 70 veya 40 gibi bir sonuç ortaya 
çıkarabilir. Dolayısıyla, objektif ve tarafsız bir enstitüye duyulan ihtiyaç her şeyden daha acil 
bîr görünümdedir. Hükümetin, yetkililerin de ifade ettiği gibi, bu konu açısından yeni bir Hü
kümet olmalarını mazur görerek bu konu üzerinde fazla bir şey söylemiyorum; ama, beklenti
mizin tarafsız bîr İstatistik Enstitüsüne ulaşmak olması gerektiğini de belirtmek istiyorum. 

Bu noktada, özellikle, Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olarak çalışmasının bazı sakıncalar 
ortaya çıkarabileceği, her zaman siyasî nüfuz ve baskıların altında kahnabileceği ve bunun so
nucunda da, zaman zaman rakamlarda sapmaların ortaya çıkabileceği endişelerini taşıdığımı 
belirtmek istiyorum. Her ne kadar, bu tip rakamsal sonuçlara ulaşan tek kuruluşun İstatistik 
Enstitüsü olmadığı, başka birtakım kuruluşlarda da benzer çalışmaların yapıldığı, bunun öte
sinde, kamuoyunun; bilimsel çevrelerin, hatta politik çevrelerin baskısı sebebiyle de rakamlarda 
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öyle belirgin oynamaların yapılamayacağı gibi iddialar her zaman gündeme getiriliyor olsa bi
le, yine de bu kuruluşun doğrudan Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olmasının bazı sakıncaları 
her zaman, her zeminde ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. 

Diğer taraftan, özellikle, çalışmalarda, uluslararası standartlarda veri üretme çabalarının 
Enstitü bünyesinde hâkim bir anlayış olduğunu biliyoruz. Bu noktada, özellikle kalitenin art
ması açısından olumlu görünebilecek bir tablo olmasına rağmen, bazı açılardan dikkatli dav-
ranılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü, her şeyden önce, bilmin artık tarafsız olduğunu dü
şünmek mümkün değildir. Bilim, artık, objektif ve evrenseldir demek her zaman ve her zemin
de doğru değildir. Her şeyden önce, bilim, toplumda tartışmasız kabul edilen inançların ve pra
tiklerin ürünüdür; dolayısıyla, farklı gelişmişlik düzeyinde bulunan ülkeler için aynı şeyleri, 
aynı anlamı ifade etmez. Bu bakımdan, gelişmiş ülkelere ait normlara, ilkelere yönelirken or
taya çıkarılan verilerle ve ele alınan göstergelerle her zaman bizim ihtiyaçlarımıza uygun so
nuçları elde etmemiz mümkün olmayabilir. 

BAŞKAN — Sayın Şener, toparlayın efendim. 
ABDÜLLATIF ŞENER (Devamla) — Bu bakımdan, uluslararası standartlara ulaşma açı

sından da dikkatli davranılması gerektiği kanaatindeyim. Bunun ötesinde, her zaman istatis
tiklerden şüphe duyulması gerekebileceği, çoğu zaman, bazı verilerin tam tersi sonuçları da 
ortaya çıkardığını bilmemiz gerekiyor. Mesela, gayri safî millî hâsıla hesaplarında, toplumdaki 
kaynakları, imkânları tahrip eden birçok artıkların gayri safî hâsıla artışlarına girdiğini bilme
miz yeterli olur sanırım. 

Konuyu uzatmak istemiyorum; fakat her şeyden önce, Devlet İstatistik Enstitüsünden, bek
lediğimiz husus, objektif, tarafsız ve siyasî etkiye kapalı olmasıdır. Bu bakımdan, kuruluşun 
yapısı üzerinde tartışmaların daha özerk bir niteliğe kavuşturulması gereği üzerinde durulma
sından yana olduğumu belirtmek istiyorum. 

Bunun dışında, Devlet İstatistik Enstitüsünün kullandığı yöntemleri de, ortaya koyduğu 
veriler kadar açık ve seçik olarak yayımlaması ve duyurması, bu rakamların ifade ettiği anlam
ların tespit edilebilmesi açısından önemlidir diyorum. 

Ayrıca, Türkiye ile ilgili değil* diğer uluslararası önemli istatistiklerin Türkiye'de de ya
yımlanması açısından, çabaların sürdürülmesinin de bu kuruluş açısından, önemli sonuçlar 
ortaya çıkarabileceği ve faydalı neticeler elde edilebileceği kanaatindeyim. 

Bir de, her şeyden önce, sosyal ve ekonomik gelişmeler, tarihî bir süreç içinde şekillenirler. 
Bu bakımdan, Cumhuriyet dönemi öncesine ait istatistiklerin yayımlanması çabası içinde olun
masının da büyük imkânlar, katkılar ve dönemlerarası geçişleri değerlendirebilme imkânları 
sunacağını düşünüyorum, özellikle de, cumhuriyet öncesine ait verilerin çoğunun yayımlan
mamış olması ve açıklığa kavuşturulmamış olması bazı yanlış anlaşılmalara imkân vermekte
dir. Nitekim, bu kuruluş, kuruluş yılı olarak 1926 yılını esas alarak 65-66 ncı kuruluş yıldönü
münden söz edebilmektedir. Ancak, biz, istatistik çalışmalarının çok eskilere gittiğini biliyo
ruz. Ta Osmanlıların kuruluş yıllarında başlayan bu çalışmalar, 19 uncu Yüzyılda değişik ista
tistik birimlerinin kurulduğunu biliyoruz, hatta İstatistik Genel Müdürlüğünün de, cumhuri
yet öncesinde kurulmuş bir birim olduğunu bu arada belirtmek istiyorum. Bu bakımdan, tari
hi mümkün olduğu kadar daraltmak ve kısaltmak yerine, ufkumuzu mümkün olduğu kadar 
gerilere doğru açmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. 
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Sözlerimi bu ifadelerle tamamlıyor, saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (RP ve SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şener. 
Doğru Yol Partisi adına, Sayın Şinasi Altıner; buyurun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SİNASİ ALTINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Devlet İstatistik Enstitüsünün 1992 malî yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu
nun görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, ülkemizin ekonomik, sos
yal ve kültür yapısının belirlenmesinde ve bu yapıdaki değişme ve gelişmelerin ölçülmesinde 
kullanılan istatistiklerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve kullanıcılara sunulmasından, özetle, 
Türkiye istatistik altyapısından sorumlu bir kuruluştur. Daha çok bilim ve teknik niteliği olan 
bu enstitü, bir icra organı niteliğinde değildir. 57 milyon nüfusumuza sorumluluk duygusuyla 
görev yapan ve görev yapması gereken bir kuruluştur. 

20 ncî Yüzyılın son on yılına girerken, dünyada görülen çarpıcı değişimler ve ülkemizin 
içinde bulunduğu canlı ekonomik ve sosyal gelişme hamlesi, bilim yöntemleriyle elde edilmiş. 
ve yorumlanmış istatistikî verilere olan ihtiyacı büyük ölçüde artırmış ve bu durum, Devlet 
İstatistik Enstitüsünün çalışmalarını ön plana çıkarmıştır. 

Çağımız bilgi çağıdır, işte, bu bilgi çağında önümüzdeki yıllarda dünyanın önde gelen ül
keleri arasında yer almayı hedefleyen Türkiye'nin, bu amaca erişmek için yaptığı çalışmalarda, 
istatistikî verilere olan ihtiyacının ileri boyutlara ulaşması doğaldır. Çağımızda, bir devletin 

* sağlıklı bir şekilde yönetilmesinin, ancak sağlıklı verilere dayanılarak mümkün olabileceği bir 
gerçektir. Çünkü, bilim metotlarıyla elde edilmiş güvenilir istatistikler olmaksızın doğru ka
rarlar alınması, kısa veya uzun vadeli planlar yapılması düşünülemez. Aynı şekilde, bilim ku
rumları anıştırmalarında özel sektör de kendi çalışmalarında sağlıklı istatistikî verilere dayan
mak zorundadır. 

Bu derece hayatî görevleri ve sorumlulukları üstlenmiş bulunan Devlet İstatistik Enstitü
sünün, yasal dayanaklarının güçlü, personelinin iyi yetişmiş ye yetenekli, teknik imkânlarının 
da çağımızın koşullarına uyacak düzeyde olmasının gereği açıktır. Bugünkü duruma bakıldı
ğında, Devlet İstatistik Enstitüsünün, teknik donanım ve teknik donanımın gerektirdiği yazı
lım ve benzeri ek destek imkânı açısından da Batı'daki benzerlerinin altında olduğu açıktır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, merkezî sistemle çalışan bir kuruluştur. Ülkemizin muhtelif 
yerlerine dağılmış bölge teşkilatları mevcuttur. Devlet İstatistik Enstitüsü, kurulduğu yıldan 
beri ülke imkânlarının elverdiği ölçüde saygın olan yerini muhafaza etmeye çalışmıştır. Devlet 
kuruluşları arasında saygın yerini almış ve isminin başındaki 'devlet' kelimesini saygınlıkla ta
şımış ve buna layık olmaya çalışmış bir kuruluştur. 

Değerli milletvekilleri, ancak, bir ülkede bazı dönemlerde bazı şeyler dejenere olmaya yüz 
tutmuşsa, bazı şeylerin değer yargıları değişmişse, o ülkenin kurumlarını bu dejenerasyondan 
soyutlayamazsınız. Yani, bir yerde bozulma başlamışsa, en saygın olarak gördüğümüz kurum
lar da bu dejenerasyonun etkisi altına girerler. 

İşte, Devlet İstatistik Enstitüsü de, son yıllarda, her kurum ve kuruluş gibi, geçmiş dönem 
siyasetinin baskısı altında bazı rahatsız ortamları yaşamıştır. Bu itibarla, bu Enstitünün de sü
ratle tedaviye ihtiyacı vardır. Hükümetimiz bunun bilincindedir ve bunu mutlaka gerçekleşti
recektir. 
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Değer milletvekilleri, konuyu biraz daha açarsak, Devlet İstatistik Enstitüsü, adından da 
anlaşılacağı gibi, matematiksel araştırmalar yapar, kullandığı enstrümanlar genellikle mate
matikseldir, rakamsaldır ve birtakım metotlardır. Demokrasilerde, ülke yönetimine talip olan 
siyasî partiler, iktidara geldiklerinde ülkenin ekonomik ve sosyal yönden refah seviyesini yük
seltmeyi hedef olarak seçerler. Bu hedefleri kısmen gerçekleştirebilirler veya gerçekleştiremez
ler; başarılı olduğu oranda iktidarda kalırlar veya değişirler. Zaten, demokrasinin fazileti de 
buradadır. Ancak, ülkenin bazı müesseseleri vardır ki, bu müesseseler, siyasî partilerin istekle
rine göre ayırımcı hizmetler yapmaması gerekir; bir başka ifadeyle, siyasî teşekküller, o mües
seseye ayırımcı hizmetler yaptırmamalıdır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, bu kurumlardan biridir. 
Ülkenin tüm ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının rakamsal değerlerini bir metot dahi

linde ve zamanında topluma en az hata ile ve doğru olarak yansıtmasıdır, arz etmesidir, hatta 
bu bilgiler, üzerinde tartışılmayacak kadar sağlıklı bilgiler olması gerekir. 

Bu bilgiler, topluma, spor olsun diye verilmiyor. Ekonomistler, yatırımcılar, eğitimciler, 
politikacılar, üniversiteler, planlamacılar, güvenlik teşkilatları, sağlıkçılar, öğrenciler velhasıl 
herkes bu bilgileri içte ve dışta kendi uğraşı alanları içinde kullanma ihtiyacı duymaktadırlar 
ve duyacaklardır. Bilgi çağı da bunu gerektirmektedir. Bu itibarla, bu bilgiler, sadece, olmuş 
bitmiş, tamamlanmış bilgiler olmayacak, kullanıcı, bu bilgileri yorumlayarak, geleceği değer
lendirecektir, 

Değerli milletvekilleri, son yıllarda ülkemizde gelir dağılımının son derece vahim olduğu
nu biliyoruz. Devlet İstatistik Enstitüsü, 1987 yılında, Devlet Planlama Teşkilatı ve üniversite
lerle işbirliği yaparak, hane halkı gelir ve tüketim harcamaları anketi uygulamış; uzunca bir 
süre çalışarak bu anketi değerlendirmiştir. Çünkü, o yıllarda gelir dağılımı bozukluğu siyase-
ten gündemdeydi ve çok konuşulduğu yıllardı, esasen, henüz düzelmiş de değildir. Gelir dağılı
mı bozukluğu devam ediyor; ama bozukluğunun başlangıç yıllarıdır bu yıllar, onun için tartış
ma konusuydu. 

Bu çalışmanın sonuçları 1989 yılında kamuoyuna duyurulur. Bu çalışmanın neticesi; en 
fazla gelir elde eden yüzde 20'lik bölümün millî gelirden aldığı pay yüzde 55, en düşük gelir 
elde eden yüzde 20'lik kesimin millî gelirden aldığı pay ise, yüzde 4 olarak hesaplanmıştır. Ta
biatıyla, bu dağılım çok kötüdür. 

Bu dağılım biçimi, o zamanın iktidarını önemli ölçüde rahatsız etmiştir. Siyasî gücü elin
de tutan iktidarın, bu dağılımı başarısızlık saydığı için, bunu örtmek ve toplumdan gizlemek 
için Enstitüye baskılar yaptığı ve bu rakamları başka bir baza oturtarak değiştirmek istediği 
bir vakıadır. 

Bu konuda dört beş ay sonra bir çalışma daha yapılır ve en yüksek gelir dağılımı olan 
yüzde 20'deki yüzde 55'lik rakam, yüzde 49'lara indirilir, en düşük gelir elde eden yüzde 20'lik 
kesimin millî gelirden aldığı pay da yüzde 4'ten yüzde 5,2'ye çıkarılır. 

Değerli arkadaşlarım, birincisi doğru da ikincisi yanlış demiyorum, belki ikincisi doğruy
du. Bu, tamamen bir uzmanlık konusudur. Yalnız, ortada bir realite var değerli arkadaşlarım. 
Geçmiş dönemlerde bu rakamları bu kürsüde konuşurken kullandık. Özellikle millî gelir he
saplamaları, hane halkı gelir dağılımı, işsizlik yüzdesi, satın alma gücü paritesi gibi konular, 
geçtiğimiz dönemde, her fırsatta, hepimizin bu kürsüde eleştirdiğimiz hususlardır. Bu hususlar, 
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tartışmaya, istismara müsait rakamlardır, tşte bu itibarla, demek istiyorum ki değerli arkadaş
larım; Devlet İstatistik Enstitüsünün hizmetleri en az tartışılır olmalıdır. Devlet İstatistik Ens
titüsünün verdiği bilgiler doğrultusunda başarısızlığımızı, şöyle veya böyle politik baskılarla, 
ortaya çıkan rakamlarla örtmeye kalkarsak, bu durum hiçbir iktidara yaramaz. 

İşsizlik oranı yüzde 8 olarak veriliyor. Değerli arkadaşlarım, milletvekilleri biliyorlar, mil
letvekiline her 100 kişiden 85-90 tanesi "işsizim" diye geliyor. Böyle bir ortamda, eğer, Türki
ye'de hakikaten yüzde 8 gibi bir işsizlik rakamı söz konusuysa, bu çok memnuniyet verici bir 
şeydir. O zaman, bir şey eksiktir arkadaşlarım; o zaman, bizim -milletvekillerinin- bilmediği
miz bir şey var; o bilmediğimiz şeyi de bir başka bazda Devlet İstatistik Enstitüsünün incele
mesi lazımdır, bize vermesi lazımdır. Dünya standartlarında yüzde 6-7 işsizlik zaten işsizlik sa
yılmıyor. Eğer Türkiye'de, yüzde 8 gibi bir işsizlik oranı söz konusuysa, belki hakikaten böyle
dir; bilmiyorum; ama benim burada vurgulamaya çalıştığım husus şudur; millî gelir hesapları, 
hane halkı gelir dağılımı, işsizlik, satınalma gücü paritesi, dünya standartları neyse, hangi ba
za oturtulması gerekiyorsa, bilimsel olarak ele alınmalıdır ve öyle ele alınmalıdır ki, bizim ikti
darımızı dahi müşkül duruma soksa, bu rakamlar üzerinde tartışılmamalıdır. Yani, kendi ikti
darımızda da başarısızlık söz kotlusu olsa bile, bu rakamlarla bunu örtmeye çalışmamalıyız. 

Öyle iddialar var ki, bazı devlet kuruluşları şu verdiğim konularda Devlet İstatistik Ensti
tüsünün verdiği rakamları kullanmıyorlarmıs. Devlet Planlama Teşkilatının, bu rakamlardan 
bazılarını kullanmadığı iddia ediliyor. Şunu söylemek istiyorum : Türkiye'de kalifiye personel 
vardır. Burada görülecek hizmetler daha ziyade, beyinsel gücün, eğitilmiş insan gücünün vere
ceği hizmetlerdir. Bugün, Türkiye'de, gerek yurt dışında gerekse yurt içinde eğitilmiş, yabancı 
dil bilen değerli elemanlarımız vardır. Enstitü bu elemanlarla takviye edilir ve çağdaş bir yapı
ya kavuşturulur. Zaten bir mazisi vardır; 1926'da Atatürk'ün emriyle kurulmuş bir enstitüdür, 
bir birikimi vardır, büyük bir altyapıya sahiptir, değerli elemanlar vardır. Hükümetimizin, bu
na eğilerek, en kısa zamanda, geçmiş yıllardaki bu şaibeli ve tartışmalı durumu örtbas edece
ğine inanıyorum. Kurum sağlam bir bünyeye sahiptir, sağlamdır. Aslında, ilgili bakanların ve 
Başbakanlığımızın bu konuda yapacağı fazla bir şey yoktur; endüstriyel tesisler gibi değildir; 
neticede beyin gücüne verilecek itimatla bu iş en kısa zamanda gerçekleşecek ve zaten muhafa
za etmekte olduğu saygın yerini daha da tartışmasız bir düzeye çıkaracaktır. 

BAŞKAN—Sayın Altı ner, süreniz dolmuştur. 
SİNASİ ALTINER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, ben de sözlerimi biti

riyorum. 
Devlet İstatistik Enstitüsü 1992 malî yılı bütçesinin devletimize, milletimize, vatanımıza 

hayırlı, uğurlu olması dileğiyle, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederiz. 
ANAP adına Sayın Rauf Ertekin konuşacaklardır. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Devlet İstatistik Enstitüsü 1992 malî yılı bütçesi hakkında Anavatan Parti
si Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve Gru
bum adına Yüce Heyetinizi en derin saygılanmla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi üzerinde benden önce konuşan 
değerli grup sözcülerini dikkatle izledim ve geçmiş sekiz senelik iktidar grubunun sözcüsü ola
rak burada sanki, yine aynı iktidara devam eden bir siyasî parti imişcesine Devlet İstatistik 
Enstitüsünün iktidarımız döneminde yapmış olduğu gibi, İktidar Partisi sözcüsü bugün bura
da sanki muhalefet partisi sözcüsü imişcesine bir konuşma yaptı. 

Değerli arkadaşlar, takdir edersiniz ki, istatistik konusu, ülkemizde uzun bir geçmişe sa
hiptir. Tarihî belgelerden anlaşıldığına göre de, Selçukluların İran'da, İlhanlıların Hindistan'
da nüfusla ilgili bilgiler topladıkları görülmektedir. Bugünkü adıyla Devlet İstatistik Enstitüsü 
diye bilinen kurum 1926 yılında Büyük Atatürk'ümüzün imzaladığı bir kararnameyle Merkezî 
İstatistik Dairesi adı altında kurulmuştur. Daha sonra, devlet dairelerindeki gelişmelere para
lel olarak, değişik isimler altında göreve devam etmiş, 1926 yılında yetki ve sorumlulukları ge
nişletilerek Devlet İstatistik Enstitüsü adı altında bir araştırma kurumu haline getirilmiştir. Bu 
da bize gösteriyor ki, 1920'Ierde, daha'cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında Büyük Atatürk'ü
müzün devletin çağdaş ülkeler seviyesine girebilmesinde istatistikî verilerin ne kadar önemli 
olduğunu gösterircesine, belki o günkü şartlarda daha 7-8 tane bakanlık varken, Devlet İstatis
tik Enstitüsü gibi bir kuruluşun temellerini atması, bu Kurumun ne kadar önemli bir Kurum 
olduğunu bize göstermektedir. O günden itibaren, 1983 yılına kadar da, yani bizim iktidarı 
aldığımız güne kadar da, Kurum kendi halinde çalışmalarına 1926 yılında verilen yetki ve so
rumluluklar muvacehesinde devam etmiştir. 20 nci Yüzyılın son on yılına girerken dünyada 
görülen hızlı değişimler ve ülkemizin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik gelişme hamlesi 
bilimsel yöntemlerle elde edilmiş olan istatistikî verilere ihtiyacı büyük ölçüde artırmış ve Dev
let İstatistik Enstitüsünün önemini ön plana çıkarmıştır. 8 Haziran 1984 tarih ve 219 sayılı Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararna
meyle, Devlet İstatistik Enstitüsünün görevleri yeniden düzenlenmiş, bu kararnamenin bazı mad
deleri de 357, 367 ve 403 sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerle yeniden düzenlenerek, Dev
let İstatistik Enstitüsü son şeklini almıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci 
maddesinin 403 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmesi sonucu, Devlet İstatistik 
Enstitüsüne çok önemli görev ve sorumluluklar verilmiştir. Bir ülkenin uygarlık düzeyini belir
ten en önemli göstergelerden birisi, istatistik altyapısı ve istatistikleridir. Bu düşünceden hare
ketle, Devlet İstatistik Enstitüsünce çalışma programı kapsamında yaptığı işin kalitesiyle 1993 
yılı sonunda dünyanın en iyi 10 istatistik enstitüsü arasında yer almayı Türkiye'nin geleceği 
açısından vazgeçilmez bir hedef olarak belirlemiş ve bu çalışmalarını bu amaçla yönlendirmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, ülkenin her yönüne ve özellikle sosyoekonomik durumuna ilişkin 
bilgi ve veri derlemesi, değerlendirilmesi, depolanması, yeri ve zamanı geldiğinde bunların hiz
mete sunulması yönünde önemli bir fonksiyona sahiptir ve bu görevlerini de bugüne kadar 
en iyi şekilde yerine getirmiştir. Devlet İstatistik Enstitüsü, dış ülkeler ve uluslararası kurum
lar, iş ve çalışma âlemi, üniversite ve araştırma'kurumları, kamuoyu ve devlet gibi kurumlarla 
işbirliği yaparak, koordinasyonu sağlamak zorundadır. Söz konusu bu müesseselere ve özellik
le devlet, hükümet ve özel sektör karar alıcılarına, tüm halkımıza ülkemiz gerçeklerini en az 
hata payı ile yansıtmak, onları bilgilendirmek durumundadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, bütün bu bakımlardan, ülkemizin kilit ve en önemli kurumu 
konumundadır. Bu hususlar göz önüne alındığında, siyasî partilerimiz dahil, resmî ve özel tüm 
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kurum ve kuruluşların Devlet İstatistik Enstitüsü çalışmalarına destek ve yardımcı olmaları, 
kanaatimize göre, sadece millî bir görev değil, aynı zamanda kendi çıkarlarının doğal bir gereğidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; böyle bir görevin önemini belirleyebilmek için, dış 
ülkelerdeki benzeri istatistik kuruluşlarını incelediğimizde şunları saptayabilmek mümkündür : 
Türkiye nüfusunun yarısı kadar nüfusu olan Kanada'da istatistik kurumunda 5 bin kişi çalış
makta; gene Türkiye ile aynı nüfusa sahip Fransa'daki istatistik kurumunda 7 500 kişi çalış
maktadır. Bu rakamlara, bu kuruluşlarda çalışan üstün nitelikli personel ve yetişmiş ankettir
ler dahil değildir. Çatışan mevcut personel, üstün nitelikli, bilim ve teknik özelliklere sahip ki
şilerden oluşmaktadır. Ayrıca, dış ülkelerdeki bu kurumlar, en mükemmel bilgisayarlar ve ulu
sal bilgi ağları ve benzeri teknolojik yeniliklerle donatılmıştır. Bu kurumlar, demokratik düze
nin gerektirdiği emek ve aynı zamanda güçlü yasal altyapıya sahiptirler. Çoğulcu ve bireyci sis
tem gereği, organizasyon ve yönetim bakımından yarı otonom bir hüviyete sahiptirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugünkü uluslararası rekabet, ülkemizin ilerlemesi, 
dışa açılma çabaları, ekonomi, bilim, kültür ve tüm alanlarda etkin olma hedefi, Devlet ista
tistik Enstitüsünün de benzer şartlarda çalışma zorunluluğunu ortaya koymaktadır, Ancak, 
bugün Enstitünün durumuna bakıldığında, gerek personel ve gerekse teknik donanım açısın
dan Batı'daki benzerlerinin altındadır. Enstitüde halen 1 346 kişi çalışmakta, bunun da ancak 
541'inin yüksekokul mezunu olduğu görülmektedir. Personelin, dış ülkelerdeki rakiplerinin se
viyesinde olmadıkları; teknik donanım ve bu teknik donanımın gerektirdiği yazılım ve benzeri 
ek destek imkânı açısından da Batı'daki benzerlerinin altında olduğu görülmektedir, örneğin, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün modern bilgi ve teknolojinin gerektirdiği niteliklere sahip bir 
bilgisayar ağı kurması, ancak 1991 yılında mümkün olmuştur. Modern bilgi teknolojisinin ge
rektirdiği yerel, ulusal ve uluslararası ağlar ise, hemen hemen yok denecek kadar azdır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün yasal ve yönetim altyapısı da yeniden ele alınmalıdır; bun
da zaruret vardır. 

Bütün bu tespitler karşısında, Devlet İstatistik Enstitüsünün Batı'daki benzeri kuruluşlar. 
seviyesinde etken bir düzeye çıkarılabilmesi için, harcanacak çabalar, ttlkemiz'açısından akılcı 
bir davranış olacaktır. Bu bilinçte olan geçmiş ANAP Hükümetleri, ilk olarak çalışan perso
nelin kalitesini yükseltmek amacıyla istatistikçiliği saygın, gelir düzeyi yüksek, disiplinli bir 
meslek haline getirebilmek için çalışmış ve uzmanlık unvanı ihdas edilmesini sağlamıştır. Bu 
amaçla yarışma esasına dayalı sınavlarla istatistik, matematik, ekonometri, bilgisayar ve mü
hendislik bölümü mezunu ve en az bir yabancı dil bilen elemanlar istihdam edilmeye başlamış
tır. Mesleğin saygınlığını artırıcı yan faaliyetler olan uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılara 
katılımlar teşvik edilmiş; bir İstatistik Derneği kurdurulmuş ve yabancı dilde eğitim yapan li
sansüstü öğretim programı uygulanması sağlanmış; istatistik alanındaki araştırma ve geliştir
meyi canlandırıcı bir strateji belirlenmiştir. Buna paralel olmak üzere, modern bilgi teknolojisi 
ve veri hizmetlerinin gerektirdiği bilgisayar desteğine ve bilgi sistemi ağına kavuşmak için çalış
malar başlatılmıştır. Türkiye'nin en güçlü bilgiişlem merkezlerinden biri kurulmuş, sistemin 
verimli ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla da yerel ve ulusal bilgisayar ağları tesisine gi
dilmiştir. Bunun tasarım çalışmaları tamamlanmış ve ilk olarak da dış ticaret istatistikleri veri 
tabanı kullanıma açılmıştır, öte yandan, kanun hükmünde kararnameyle, gerekli yasal altyapı 
değişiklikleri yapılmıştır. 
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Sayın Başlan, değerli milletvekilleri; Devlet İstatistik Enstitüsü, dünyadaki benzer kurum
ların en iyilerinden biri olmayı hedefleyen çalışmalarım dinamik bir şekilde sürdürürken, uzun 
senelerdir, istatistik veri olayına istatistiğin talep boyutundan yaklaşmaktadır. Temel ilke ola
rak Enstitü, son kullanıcının, karar alicinin, bilim üretenin, istatistik konusundaki beklentile
rin ve dolayısıyla istatistiğin talep boyutunu yakalamayı kendisine görev edinmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün, talep boyutu belirlenmeden sağlıklı bir istatistik üretile-
meyeceğinin bilincinde olması ve Enstitünün sadece bir rakam fabrikası olmadığı gerçeğinden 
hareketle, rakamların mutlaka bilimsel araştırmayla yorumlanması, dolayısıyla, kullanıcıya iş
lenmiş bir şekilde, bilim ve tekniğin ölçüleri içinde sunulmasını temel ilke olarak benimsemiş 
olması; en uçtaki kullanıcıdan bilim üretene ve karar alıcıya kadar veri ihtiyacını gidermeyi 
düşünenlere, istedikleri zaman kullanabilecekleri bir bilgi sistemi, bir istatistik altyapı oluştur
mayı hedef alması ve bu hedefe ulaşmak için şimdiye kadar üstün ve çok güze! hizmetler ver
mesi, bize, Devlet İstatistik Enstitüsünün geleceği açısından ümit ve güven vermektedir. 

Çağımız bilgi çağıdır. Kurulacak ve geliştirilecek olan istatistik altyapısıyla, Türkiye, çok 
duyarlı kararlar alabilecek ve dünya boyutunda katkılar yapabilecektir. . • ,. 

Üretilen istatistiksel bilgilerde, üretimi:; çeşitli aşamalarında yapılan hatalar da görülmek
tedir. Bu hataların her aşamada azaltılması ve minimum» indirilmesi gereklidir. Bunda, Devlet 
İstatistik Enstitüsünün çalışkan Başkan ve personeline verilecek imkanların büyük önemi var
dır. Zira, Devlet İstatistik Enstitüsünün, son yıllarda büyük bir atılım içerisinde olduğunu mem
nuniyetle müşahede etmekteyim ve mutlu olmaktayız; bu gelişmenin sağlanması için malî ve 
teknik açıdan desteklenmesi gerekir. Türkiye'nin güçlü olmasında Devlet İstatistik Enstitüsü
nün güçlü olması vazgeçilmez bir konudur. 

Konuşmamı toparlarken, Doğru Yol Partisinin sözcüsü değerli arkadaşımın, 1987 tüketici 
fiyatlar indeksinin, o günkü şartlarda, öi.e! olarak ANAP iktidarının baskısıyla değiştirildiği
ne ilişilin görüşleri konusunda bir iki söz söylemek istiyorum. 

Takdir edersiniz, kentsel yerkr tüketici fiyatları indeksinin temel yılı olan 1978 yılından 
bu yana geçen süre içerisinde, ailelerin gelir ve harcamalarında, harcama gruplarının toplanı 
içindeki paylarında ve tüketilen maddelerde büyük bir değişme olduğu izlenmiş ve tüketim ka
lıplarının değişmesi nedeniyle, yeni bir indekse ilstîyaç duyulmuştur. Dünyanın her tarafında 
bu böyle; bütün istatistiksel bilgi toplayan kurumların yapmak zorunda olduğu bir olay. O 
bakımdan, bizim İstatistik Enstitümüz de bu gerçeği görerek, bu baz değişimine gitmiştir. Bu 
amaçla da, 1987 temel yılı kırsal ve kentsel yerleşim yerleri indeksleri olmak üzere, iki ayrı tü
ketici fiyatları indeksi hesaplanmıştır. Nitekim, dünyada da bu tip indeksler ortalama her beş 
yılda bir yenilenmektedir. Yani, şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar :Bu tip kurumlar 
üzerinde siyasal polemiğe girmeden, gerçekten ülkenin gelişmesi açısından büyük önemi haiz 
olan İstatistik Kurumunun vermiş olduğu verilerin önemi açısından, bunların üzerinde titizlik 
göstermek gerekir. Mesela, siz bugün Devlet İstatistik Enstitüsünün ocak ve şubat ayları için 
vermiş olduğu enflasyon rakamlarından memnun olmayabilirsiniz, memnun da değilsiniz; ama 
bu rakamlar gerçektir. O bakımdan, gerçekleri kabullenmek zorundayız. 

Şimdi, değerli koalisyon ortağı arkadaşlarımızın bu tip görüşler belirterek başka polemik
lere yol açmaları, bana göre lüzumsuzdur. O bakımdan, bu kurum üzerinde titizlikle durma
mız lazım. ' , - . • 
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Bu konuşmayı hazırlamadan önce yapmış olduğum çalışmada, gerek Plan ve Bütçe Ko
misyonu gerekse daha önceki göreşme tutanaklarında enstitünün adının geçmediğini gördüm. 
Orada birlikte görüşülen Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı konu
şulmuş; Devlet İstatistik Enstitüsü bir kenarda kalmış. O bakımdan, 21 inci Yüzyıla girerken, 
Türkiye'nin, gelişmiş bir ülke olabilmesinde, büyük hamleler yapabilmesinde, büyük adımlar 
atabilmesinde enstitünün vermiş olduğu rakamlar, göstermiş olduğu yol büyük önemi haizdir. 
Biz buna inanıyoruz. Bu enstitümüzün hedeflediği, dünyanın en iyi on istatistik enstitüsü ara
sına girmesini nasip etmesini bu mübarek günlerde Cenabı Allah'tan diliyorum. 

Bu duygularla sözlerimi bitirirken, bu bütçenin, gerek enstitü çalışanlarına, gerekse ülke
mize hayırlı, uğurlu olması dileklerimizle, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —Sayın Ertekin'e teşekkür ederiz. 
SHP Grubu adına, Sayın Mahmut Kılıç. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MAHMUT KILIÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1992 malî yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Grubum 
adına, Yüce Heyetinize saygımı sunuyorum. 

Benden Önceki değerli sözcülerin belirttiği gibi, Devlet İstatistik Enstitüsünün, ülkenin 
ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının objektif olarak belirlenmesinde bu yapıdaki değişim 
ve gelişmelerle ilgili verileri toplamak, bunları değerlendirmek, istatistikî bilgiler şekline dö
nüştürmek ve bu bilgileri depolamak gibi, çok önemli bir görevi vardır. 

Ayrıca, bu bilgilerin kullanıcılara sunulması, talebe dönük istatistik üretilmesi, son kulla
nıcının, karar alıcının, bilim üretenin istatistik konusundaki beklentilerine cevap vermesini de 
görevleri arasında saymak gerekir. 

Günümüzde, istatistek, sadece, rakamları tespit etmek değildir, aynı zamanda, bu rakam
ları yorumlamak, konuşturmak ve kullanıcıya sunmaktır. Tespit edilen bu rakamların bilimsel 
araştırmayla yorumlanması; kullanıcıya, işlenmiş bir şekilde bilim ve tekniğin ölçüleri içerisin
de sunulması gerekir. Gerek kullanıcıya gerek bilim üretene ve gerekse karar alıp uygulayıcıya 
giden bu zincirde bir veri sistemi oluşturup, istediklerinde kullanabilecekleri bir istatistikî alt
yapı oluşturmak, bu işin devamlılığı açısından son derece önemlidir. 

Bütün bu görevlerin, en düşük düzeyde minimum hatayla yapılması gerekir. Neye, hangi 
tür zenginliklere sahip olduğunuzu ve bunun kapsam ve kalitesini belirleyemezseniz, gelecekte 
nelere sahip olmanız gerektiğine de sağlıklı karar vermek mümkün olmayacaktır. 

Toplumsal ihtiyaçlarınızı önceliklere göre sıralayıp, bu ihtiyaçları en seri ve kaliteli bir şe
kilde karşılamanız, ancak, mevcutların hesabını yapmakla mümkündür. Mevcutlarınızı bile
mezseniz ihtiyaçlarınızın boyutunu da bilmeniz mümkün değildir. Bundan dolayı, istatistikî 
bilgiler toplumların gelişmesine çok eskiden beri hizmet etmişlerdir. Toplumların gelişmesini, 
kazananlarının ve eksikliklerinin boyutunu istatistikler ortaya koymaktadır. 

İşte, Devlet İstatistik Enstitüsünün önemi burada kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 
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Bir ülkenin uygarlık seviyesi ve toplumsal refah düzeyinin en önemli göstergelerinden bi
risi istatistikî bilgileri oluşturan altyapı ve bu bilgilerin değerlendirilmesiyle yapılan istatistiklerdir. 

Toplumdaki her kesim ve sektörle ilgili verileri objektif olarak toplamak, derlemek ve bu
nu bilgi kaynağına dönüştürüp, ihtiyaç sahiplerine sunmak ve böylece değerlendirilmesini sağ
lamak, sağlıklı bir gelişme isteyen her ülkenin yapması zorunlu bir iş olduğu gerçeği ortadadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkeler, ekonomik sosyal, kültürel politikalarının tes-
pitende ve o ülkenin ihtiyaç duyduğu diğer bütün konularda yapacağı programları tespit et
mek için istatistikî bilgiye ihtiyaç duyarlar, ülkemizde de bu kuruluşun sunduğu bilgilerin Üze
rine şekillenecek politikaların isabetli olması, doğru yönlendirilmesi, bu kuruluşumuzun sun
duğu bilgilerin doğruluğuna bağlıdır. Böyle önemli bir görevi bulunan Devlet İstatistik Ensti
tüsünden beklenen, en başta güvenilir olmasıdır. Bunun için, objektif verilere dayanmak, bu 
konuda gelişmiş diğer ülkelerde temel alınan kıstaslara ters düşmemek ve siyasî baskılardan 
uzak olmaktır. Aksine, bir şaibe yaşarsa veya kamuoyunda güvenilirliğini yitirecek bir tartış
maya neden olursa, o bilgiler önemini yitirecek ve hatta belki de zarar vermeye başlayacaktır. 

Enstitünün elde ettiği sonuçlar, tabiî ki, toplumun hizmetine sunulduğunda kamuoyunda 
tartışılacaktır. Ancak, en ufak bir şaibeyi bağrında taşıyacak bir yaklaşıma neden olmamalı
dır; Çünkü, yaratacağı psikolojik baskılar ve beklentiler arzu edilmeyen sonuçlara neden olabilir. 

Enstitü, dünyanın gelişmesine ayak uydurmalı, bu bilgiler doğrultusunda kendisini sürek
li yenilemeli ve uluslararası düzeyde kullanılan teknikleri kullanması sağlanmalıdır. Koalisyon 
Hükümetinin bu konuya duyarlı olacağı inancımı ifade etmek istiyorum. 

Bu düşünceden olmak üzere, Devlet İstatistik Enstitüsünün kuruluş yasası günün ihtiyaç
larına cevap verecek şekilde düzenlenmelidir. Her ne kadar, sözleşmeli personel istihdam et
mek gibi bir imkân yaratılmış ise de, sözleşmeli personeli uygulamasının birkaç yıl önceki ca
zibesinin kalmaması, aldığı ücretin erozyona uğraması sonucu, bugün, Enstitü, uzman eleman 
bulmakta zorluk çekmektedir. Daha önce istihdam ettiği uzman elemanların bir kısmının da
ha cazip ekonomik imkân sağlayan diğer kamu kuruluşlarına geçmeleri, Enstitüde uzman ele
man sıkıntısına neden olmuştur. 657 sayılı Personel Yasasına tabi Enstitü çalışanları, işin özel
liği gereği verimli çalışma imkânları sınırlıdır. Bu nedenle, Enstitü çalışanlarına farklı bir ücret 
sistemi getirilip, eleman sıkıntısı giderilmelidir. Çalışmaların verimliliği ve çabukluğu bu şekil
de sağlanabilir. Şu andaki ücret engelinden dolayı, uluslararası toplantılara uzman eleman gön
derme imkânının bile kullanılamadığı, yetkililerce ifade edilmektedir. 

Önceki hükümetler dönemindeki uygulamaların sonucu yaşanan bu sıkıntıların Hükü
metimizce giderileceği inancını taşımaktayız. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce söylediğim gibi, Enstitü, bilimsel ve objektif verilerle bil
gi ürettiği sürece yararlı olacaktır. Bunun için, siyasî tercihlerin dışında tutulmalıdır. Böylece 
bu Enstitü yan özerk bir statüye kavuşturulursa, ülkenin gelişmesine daha yararlı katkılarda 
bulunacağına inanmaktayız. Hazırlanacak yeni yasasında bu durumun göz önüne alınması ül
ke için yararlı olacaktır. 

Daha önceki iktidar döneminde Enstitüye bir bilgisayar sistemi sağlanmıştır. Bu sistemle, 
gerek kurum içi gerek ülkedeki diğer ilgili kuruluşlarla ve ayrıca uluslararası amaca yönelik 
benzer kuruluşlarla iletişim sağlanması, çeviri için bağlantıların yapılması Enstitü için çok ya
rarlı olacaktır, hükümetin en kısa zamanda bu bağı sağlaması. Enstitünün, uluslararası.kriter
leri kullanmasını sağlayacak bilimsel çalışmalara uygun sonuçlar elde edecektir. 
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Günümüze, ülkelerin gelişme çabalarında gerekli ve yeterli enformasyona ve bilgi biriki
mine sahip bulunmaları hayatî önem taşımaktadır. Gerek yurt içinde ve gerekse uluslararası 
planda gerekli ve yeterli bilgi alımını sağlayabilen ve çağdaş iletişim teknolojilerinden yararla
nan ülkelerin, bu imkâna sahip olmayan diğer ülkelere oranla çok büyük bir avantaj elde ettik
leri gerçeği ortadadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Koalisyon Hükümeti, Türk halkına, şeffaf bir hükü
met anlayışı sergileyeceğini taahhüt etmiştir. Hükümetimiz döneminde, dileğimiz, Devlet İsta
tistik Enstitüsünün çahşmalannın halka açık olması ve iyisiyîe, kötüsüyle bütün sonuçların 
kamuoyuna açık bir şekilde sunulmasıdır. Daha önceki Hükümet döneminde olduğu gibi, Ens
titünün üzerinde siyasî iktidarın basla kurması ve ısmarlama rakamların üretilmesi türünden 
-doğru değilse bile bu iddia- kamuoyuna yansıyan şaibelerin olmaması gerektiğine inanmakta
yız. Bu konuda titizlik gösterilmelidir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün son yıllarda yaptığı en geniş çalışma, 1990 yılı genel nüfus 
sayımıdır. 21 Ekim 1990 günü yapılan bu sayım, ne kadar amacına ulaşmıştır? Nüfus sayımla
rı, artık, insanları sadece birey olarak saymak değildir. Bu sayımlar, günümüzde oldukça geliş-. 
tirilmiştir. Bir nevi, insan saymanın yanında, her bireyle ilgili, ekonomik, sosyal ve kültürel 
değerlerin envanteri yapılmalıdır. Dunun için, sorulacak sorular, toplumsal yapıyı tüni açıklı
ğıyla ortaya koyacak nitelikte olmalıdır. Nüfusumuzu nicelik olarak sayarsınız; ama, niteliği
ni, sahip olduğu zenginlikleri ortaya koyamazsanız, iyi bîr sonuç almış olamazsınız. Bu neden
le, bundan sonraki bu veya buna benzer çalışmalar, bu amaca hizmet etmelidir. 

Ülkemizde, tek parti döneminde ve hatta en olağanüstü dönemlerde bile yapılan nüfus 
sayımlarında, "hangi dine mensupsunuz; anadiliniz nedir?" gibi sorulara cevap alınırken, 1990 
nüfus sayımında bu sorular testten çıkarılmıştır. Oysaki, bu gibi sosyal ve kültürel zenginlikle
rin bilinmesi, tespit edilecek politikalar ve buna bağlı olarak sunulacak hizmetler açısından 
son derece önemlidir. 

Bir de, sorulacak soruların neyi amaçladığı önemlidir, örneğin, "işin var mı?" diye so
rarsanız ve kişi ayın 15 gününü çalışıp, geri kalan 15 gününü işsiz geçiriyor ve "işim var" di
yorsa, cevap böyle alınıyorsa, bu, bir yanılgıdır. Bu şekliyle, bütün kırsal kesimde yaşayanları, 
"işi var" diye yazmak gerekir; nasılsa yılın üç ayında çalışıyorlar. Böyle bir anketle, ülkedeki 
işsizlik oranını tespit etmek mümkün değildir; zaten, şimdiye kadar, tutarlı bir işsizlik oranı 
da tespit edilememiştir. 

örneğin, yurttaşa, Konutun var mı diye sorarsanız ve yurttaş, iki odalı; ama, banyosu ve 
tuvaleti olmayan konutu için vardır derse, işte o zaman gerçeği yansıtmamış olursunuz. Bu tür 
cevaplar üzerinde oluşturulacak politikalar da, doğal olarak yanlış olacaktır. 

Bu iki somut örnekle şunu söylemek mümkündür: Sorulacak sorular, kim tarafından tes
pit edilirse edilsin, ona verilecek cevaplar, toplumun içinde bulunduğu gerçekliği yansıtmalıdır 
ki, buna dayanılarak tespit edilecek sosyal ve ekonomik politikalar doğru bir bazda ele alınmış 
olsun. 

1990 yılı nüfus sayımının böyle eksiklikleri vardı. Enstitü, olumlu veya olumsuz bütün ve
rileri derleme durumunda kalmıştır; bu durumu, Enstitünün ciddî bir eksiği olarak görmek 
gerekir. Dileriz, Devlet İstatistik Enstitüsü, bu tür eksikliklerini Koalisyon İktidarı döneminde 
giderir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günümüzde, uluslararası rekabet ve bilgi akışının öne
mi büyüktür. Gelişmek ve küreselleşmek sürecinde, ekonomi, bilim, kültür, sanat ve tüm alan
larda etkin olmayı hedefleyen Türlüye'nin, istatistik kuruluşunun da, gelişmiş olanaklar yara
tan koşullarda çalışması zorunludur. Bu düşünceden olmak üzere, Devlet İstatistik Enstitüsü, 
uluslararasında etkin bir hale getirilmelidir. Bunun için, modern bilgi teknolojisinin gerektir
diği yerel, ulusal ve uluslararası ağlar tesis etmek üzere, gerekji imkân İktidarca yaratılmalıdır. 
Devlet İstatistik Enstitüsünü uluslararasında etkin bir hale getirebilmek için, bu bilgisayar ağı
nın oluşturulmasının yanında, uzman kadrosu geliştirilmelidir. Personel kalitesinin yükseltil
mesi ve istatistikçiliğin saygın bir meslek haline getirilmesi için gerekli imkânlar yaratılmalıdır. 

Enstitü, anketörlükle ilgili bir sıkıntı yaşamaktadır, her ne kadar, 357 sayılı Kanun Hük
münde Kararname hükümlerine dayanarak, anketörlere sınırlı bir ücret artışı getirilmişse de, 
toplanan bilgilerin daha sağîıldı olması ve daha kısa bir zamanda elde edilebilmesi için, anke-
törlügün bir meslek haline getirilmesi ve eğitim imkûnları yaratılarak, bunun sürekli bir statü 
kazanmasına çalışılmalıdır. Hükümetin bu konuda olumlu çalışmalar yapacağına inanıyorum. 

Enstitünün, üllce için hayatî önemi olan görevini daha çağdaş, daha iyi ve daha doğrusu
nu yapabilmesi için tüm imkanlarla desteklenmesi gerektiği inancındayım. 

Bu inançla, bu kuruluşun 1992 malî yılı bütçesinin, ülkeye, Enstitü çalışanlarına hayırlı 
olmasını diler, Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kılıç'a teşekkür ederiz. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller; buyurun efendim. (DYP ve SHP sıra

larından alkışlar) 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
gecenin bu saatinde burada olduğunuz için hepinize teşekkür eder, sizleri sevgi ve saygıyla se
lamlarım. 

Bugün, Devlet İstatistik Enstitüsünün bütçesini tartışmaktayız. Hepimiz biliyoruz ki, bil
gi çağındayız, enformasyon çağındayız. Bu çağın en önemli gereği bilgidir. Bilgi, güçtür, güç 
ve bilgiyi önceden edinme ise, hükümranlık hakkına sahip olmaktır. Böylesine önemli bir ko
nuda büyük bir bilgi birikimini, Türkiye'ye» dünyayla bütünleşen bir Türkiye'ye vermesi, Dev
let İstatistik Enstitüsünün konumunu elbette ayrıcalıklı bir yere koymaktadır. 

Bu konumdan baktığımız zaman, hükümet programımızın, gerçekten, dünyayla bütünle
şen bir biçimde ele alındığını gayet açıkça biliyoruz. Türkiye, dünyayla bütünleşen bir konum
da, istatistiğe de daha farklı bakma durumunda olacaktır. Devlet İstatistik Enstitüsünü, bugü
ne kadar geldiği noktadan daha farklı noktalara getirmek, bu enformasyon çağının gereği ola
caktır. Şöyle ki; Dünyayla bütünleşen bir Türkiye'de, ücretlerin değişmesi, üretim kalıpları içe
risindeki ücretler ve bu ücretlerin katma değer oranlarının dünyayla karşılaştırılması, örneğin, 
ihracatı belirleyici bir değişkendir. Bunun gibi, bir sürü değişkenleri, ücret karşılaştırmalarını; 
gerek iktisadî yapı içerisinde gerek sektörler arasında yapmak ise, bir yandan, göreli üstünlüğü 
tayin eden, diğer yandan bu göreli üstünlüğün dışında, gelir dağılımındaki bozukluğu tayin 
eden veriler olacaktır. Dolayısıyla, dünyayla bütünleşen bir Türkiye'de, faktör gelirlerinin; ya
ni, ücret, faiz gibi gelirlerinin, sadece sektörler içerisindeki kullanımları ve bunların seviyeleri 
değil, dünyayla olan karşılaştırmalarını da anında alma durumundayız. 
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Çok uzun bir zaman sonra değil, çok yakında, hatta üç veya dört yıl içerisinde, dünya, 
bilgisayar çağında başka bir döneme girecektir, öyle ki, artık, bilgisayarlar giderek küçülür
ken, disketlerin olmadığı, tüm bilgilerin uydularda toplandığı bir dönem... Bu, öyle, 2010 yı
lında bahsedilecek bir konu değildir. Üç dört yıl içerisinde, biz, bir başka aklı, bir başka bilgiyi 
cebimizde taşıma durumunda olacağız ve disketsiz bir biçimde, kendimizin üretmediği bir bi
çimde, uydulardan aldığımız bilgileri, kendi ürettiklerimizle bütünleştirme durumunda olaca
ğız. tşte bütün bunlara uyum sağlayacak olan, bunun öncülüğünü yapacak olan kurum, Dev
let İstatistik Enstitüsüdür. 

Bu biçimde ele alındığı zaman, yine, önümüzde olan, hükümetimizin programında bulu
nan diğer birtakım konulara da Devlet İstatistik Enstitüsünün ışık tutması gereği ortaya çıka
caktır. Döner sermaye sistemiyle, bir sermaye piyasası reformunun incelikleri içerisinde, çok 
farklı kurumların değişik faiz getirilerini, sadece Türkiye'de değil; ama, dünyada karşılaştıran 
bir sisteme ihtiyaç olacak. Çünkü, sermaye akımlarının dikte edildiği bir gerçek getiri, iktisadî 
düzen buna ihtiyaç duyacaktır. Hepinizin bildiği gibi, biz, böyle bir finans kesimi reformunu 
Bakanlar Kurulundan geçirmiş bulunuyoruz. Bunun gereği olan diğer ihtiyaçları da, yine, Devlet 
istatistik Enstitüsünün toplamak durumunda olduğunu söyleme noktasındayız. Bir KİT re
formunun öncülüğü içinde, KİT'lerin, tüketim kalıplarıyla bütünleşen biçimde ele alınması ge
rekir. Şöyle ki : Yapılmamış olan ve yapılması gündemde olan gelir ve tüketim kalıpları -hane 
halkı bazında- önemlidir. Türkiye neyi tüketmeye yöneliyor? Nereye daha çok akım vardır? 
Tüketim kalıpları neyi gösteriyor? Dinamik bir biçimde ele alındığı zaman nereye doğru akım 
vardır? Sadece bu böyle değil, dünyada tüketim kalıpları nasıl değişmektedir? Türkiye ile dün
ya arasındaki farklılık nedir? Üretilen ürünlerde, hakikaten buna yönelme var mıdır; KİT'ler
de böyle bir olay var mıdır? Bütün bunları ele alacak, bütün bu bilgileri oluşturacak kurumu
muz, yine Devlet İstatistik Enstitüsü olacaktır. 

Sadece burada da kalmamak gerekir. Bilgi, önceden alınan bilgi, hükmetmektir demiştik. 
Bu kavram içerisinde, bilgiyi, olduktan sonra toplamanın anlamı biraz daha azdır. Şöyle ki : 
Şubat veya mart ayında fiyatlar yükseldi ve şuraya vardı demek, günümüzde yeterli mi? Haki
katen, bunu daha önceden, şöyle olması tahmin ediliyor diye bir veriyi üretmesi gereken ku
rum, yine Devlet İstatistik Enstitüsü olmalıdır. Biz buna, öncü indikatörler diyoruz, öncü in-
dikatörlerin toplandığı ve birtakım gelişmeleri daha önceden veri bazında verecek kurum, yi
ne, siyasî bir kapsamın dışında kalması gereken Devlet İstatistik Enstitüsü Kurumu olacaktır. 

Evet, hiç kuşkusuz, önümüzdeki yıllar, bilgi çağının pekiştiği yıllardır. Çok farklı biçimde 
bilgiyi kullanan kitleler ve ülkeler, bu bilgi çağının öncülüğünü yapacaklardır. Devlet İstatistik 
Enstitüsü, bize böyle bir öncülükte yol açacak bir kurumdur. Onu, buna layık yapmak için 
önümüzdeki yıllarda daha çok çaba sarf edilecektir. 

Bunun emniyeti içerisinde, 1992 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesinin hepimize ve mem
leketimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çiller'e teşekkür ederiz. 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Başkan, sorumuz var. 
BAŞKAN — Bir saniye efendim... / 
Aleyhte, şahsı adına, Kayseri Milletvekili Sayın Osman Develioğlu; buyurun efendim. 
Sayın Develioğlu, süreniz 10 dakikadır. 
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OSMAN DEVELlOĞUJ (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cum
huriyeti Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesi aleyhinde kişisel görüşleri
mi açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Konuşmama başlarken, Yüce Heyetini
zi en derin saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, ülkemizin sosyal, kültürel, ekono
mik yapısının belirlenmesine yarayan, bu yapılardaki değişimleri ve gelişmeleri rakamlarla tes
pit eden, derleyen, değerlendiren, bu bilgileri kullanıcısına sunan bir kuruluştur. Burada, Ben
den önceki konuşmacı arkadaşlarım, Devlet İstatistik Enstitüsünün kuruluşundan bugüne ka
dar geçirdiği safhaları gayet geniş olarak açıkladılar. İlk defa 1926 yılında Merkezî İstatistik 
Dairesi adıyla kurulan, 1962 yılında yetkileri, sorumluluk sahası genişletilen bu kurum, 8 Ha
ziran 1984'te 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (Devlet İstatistik Enstitüsü Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kararnamedir) ve daha sonra 357, 367 ve 403 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerle yetki ve sorumluluk sahaları genişletilmiş bir kurumumuzdur. Bugün, kad
rolu olarak çalışan 1 346 kişiden, sadece 541*i üniversite mezunu olan bu kurumda, çağın icap
larına göre bilgi ve belge birikimi beklemek, istatistik! rakamlar beklemek, bize göre, hayaldir. 
Madem ki, toplumdaki siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik her türlü hareketi bizlere rakamsal 
olarak derleyip sunan kurum Devlet İstatistik Enstitüsüdür; hükümetlerin ve bazı kamu ku
rum ve kuruluşlarının çalışmasına ışık tutan bir kurumdur, bu kurumu, öncelikle, içinde bu
lunduğu sıkıntılardan kurtarmak gerekir. Çağın icaplarına uygun, doğru bilgi üretebilecek ha
le getirmek gayesiyle, öncelikle personelinin rahat ve huzurlu bir ortamda çalışacağı bir düze
yin hazırlanması gerekir kanaatindeyiz. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, personel bakımından yetersiz olmasına rağmen, maaş ve üc
retleri, işgal ettikleri mevkiin gereklerinin çok gerisinde kalmasına rağmen, yine de takdire de
ğer bazı hizmetleri üretmeye çalışan bir kurumdur. Geçmiş bazı iktidarlar zamanında bilgiler 
şu şekilde yönlendirilmiş, yanlış verilmiş veya şu andaki iktidar döneminde şu yapılıyor şeklin
de, konuşmaktansa, eğer, bu ülke, iktidarıyla, muhalefetiyle bizim ülkemiz ise, iktidarın görevi 
çalışmak, politikalar üretmek, muhalefetin görevi de, üretilen bu politikaların yanlışlıklarını 
tespit ederek iktidarı uyarmak olduğuna göre, birbirimize azami ölçüde tahammül göstermek 
ve ülkemiz gerçekleri doğrultusunda, öncelikle 57 milyon insanımızın refah ve mutluluğunu 
sağlamak temel hedefimiz olmalıdır. 

Bu cümleden olarak, Devlet İstatistik Enstitüsünün verdiği bilgi ve belgeler doğrultusun
da, eğer mevcut hükümetler veya geçmişteki bazı hükümetler, yeni programlar geliştirmiş olsa
lardı, sektörlere göre yapılması gereken yatırımları isabetli bir tarzda tespit etmiş olsalardı; Tür
kiye'nin, Devlet İstatistik Enstitüsü Kurumunun kurulduğu günden bu yana, çehresinin değiş
mesi gerekirdi kanatindeyiz. 

Her şeyden önce, devlet, millet hayatı için, çağa ayak uydurabilmek, toplumu her yönde 
geleceğe yönlendirip, mutlu etmek için bu kadar önemli olan Devlet İstatistik Enstitüsü gibi 
bir kuruluşun güvenilir olması şarttır. İkincisi, siyasî iktidarla bağlantısız olması şarttır. Üçün
cüsü, gerçekçi ve doğru bilgiler toplayan, yayımlayan bir kuruluş olması şarttır. Dördüncüsü, 
sürekli çalışan ve doğru yorumlar getirebilen bir kuruluş olması, çok önemli bir husustur; en 
büyük arzumuzdur. 

Bu doğrultuda çalışmasını istediğimiz kuruluşun, Hükümetimizce, çağın teknik ve mo
dern cihazlarıyla donatılması gerekir. Her ne kadar, 1991 yılında, çağın icaplarına uygun bir 
bilgisayar alındığı, değişik kayıtlarda görünmekte ise de, biz bunları yeterli görmemekteyiz. 
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Çalışan personelin bilgi ve becerisinin, meslek içi eğitimler, yurt dışı burslarla artırılması 
zarureti vardır. Çalışan personele» işgal ettiği mevkiin gerektirdiği maaş ve ücret verilerek, hu
zurlu ve gelecekten endişesiz bir çalışma ortamının hazırlanması şarttır. 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununda, kanun hükmünde kararnamelerle yapılan değişikliklerle, hepinizin bildi
ği gibi, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşkilatında bazı personelin fazla mesai 
ücretleri kesilmiş durumdadır. Bte, eğer personeli huzurlu vs endişesiz bir çalışma ortamına 
kavuşturmadan ondan çok büyük hizmetler bekleyecek, olursak, bir dönemde, bazı devlet adam-
lanmızm dediği gibi benim memurum akıllıdır diyecek olursak, memurumuzu değişik yönlere 
sevk etmiş oluruz aziz milletvekilleri. 

Bu kuruluşumuzun, personel yasasında yapılan değişiklerle uzmanlık unvanı ihdas edil
mesi ve 1991 yılında, çağın teknolojisine uygun bilgisayar sağlanmasına rağmen, henüz isteni
len huzurlu ve rahat çalışma ortamının sağlanabildiğini söyleyemeyiz. Dileğimiz, tjevlet İsta
tistik Enstitüsünün, dünyanın sayılı istatistik? kuruluşları arasında ve ön sıralarda yer almasıdır. 

Geçmişte zaman zaman olduğu gibi, kalkınma hızı, enflasyon ve benzeri konularda, Dev
let İstatistik Enstitüsü ve diğer bazı kuruluşlar, farklı farklı rakamlar yayınlayacak olurlarsa, 
bu farklılıklar, güvensizliği doğuracağı gibi, siyasî iktidarlara şirin gözükmek uğruna bilgi, belge 
ve rakamlarda yapılacak gerçek dışı hareketler, bize göre, çok tehlikelidir. Zira, bu bilgilerin 
ışığında hazırlanacak katlanma planları, Hükümet programları, yatırımlar yanlış hedeflere yön
lendirilmiş olacak; neticede, bunun cezasını, Yüce Türk Milleti çekecektir. 

Bizler, her şeye rağmen» Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığımızın, her zaman, gerçek, 
güvenilir, bağımsız, bilimsel çalışan, saygın bir kuruluş olduğuna inanıyoruz ve inanmak isti
yoruz; ancak, bu bilgi ve belgeler doğrultusunda politikalar geliştirmesi, yeni politikalar üret
mesi gereken hükümetlerin ve kurumların uyguladıkları politikaları yanlış ve tutarsız buluyo
ruz. Türk toplumunun gerçeklerine uymayan yanlış politikaları burada sırasıyla saymaya kal
kışacak olursak, saatlerce konuşmamız gerekir; ancak, misal olması açısından, kısaca, bir iki 
önemli hususa, milliyetçi, toplumcu sistem açısından-bakmalı istiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, özelleştirme ve KİT reformu, bugün, kanayan bîr yara durumun
dadır ve devletimizin sırtındaki en büyük kamburlardan biri olarak gösterilmektedir. Halbuki, 
biz, 1970'Ii yıllarda derlediğimiz bilgiler doğrultusunda, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin, çalış
ma barışı ve üretim artışım sağlamak gayesiyle, öncelikle içinde çalışanlara, sonra da o yörenin 
insanlarına satılması, onların bu kuruluşlara ortak edilmesi doğrultusunda programlar geliş
tirmiştik. Tarım Kentleri Projemiz, hepinizin bildiği gibi, Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı dö
neminde, bir devre, Köy-Kent Projesi ile uygulanmaya çalışılmış; ANAP İktidarı zamanında 
da kısmen, bazı yörelerde uygulanmaya çalışılmış; ama, geç kalınmıştır. 

Eğer, Devlet İstatistik Enstitümüzün bize verdiği bilgi ve belgeler doğrultusunda devlet 
politikaları oluşturmuş olsak ve 57 milyon insanımızın nasıl mutlu edileceğinin araştırmasına 
girmiş olsak, dışarıdan talimat almadan, ülke gerçekleri doğrultusunda hareket edildiği zaman, 
şu gerçekleri göz önünde tutar idik : 

Nüfusumuzun yüzde 50'ye yakını köylerde yaşıyor, yüzde 41,5 nüfusumuz tarımla geçiniyor. 
1980'li yıllarda, Türkiye'de hayvan sayısı -sözüm Meclisten dışarıdır, affınıza sığınıyorum-

87 milyon, 1984'te 68,5 milyon ve bugünkü rakamlarla, 1991 yılı rakamlarıyla -niye istatistikî 
rakamlara dayanarak söylüyorum- Türkiye'deki hayvan sayısı 45 milyondur. 1980'den 1991'e 
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geçen 11 yıl zarfında Türkiye'deki hayvan sayısı yüzde 50 azalma göstermiş ise, bunun nedeni, 
bize göre, Devlet İstatistik Enstitüsünün yeterli bilgi ve belgeleri derleyip yayınlamaması veya 
yeterli bilgi ve belgeler yayınlandığı halde, icra makamındaki hükümetlerin uyguladıkları yan
lış politikalardır. 

BAŞKAN — Sayın Develioğlu, süreniz dolmuştur. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Misal göstermek gerekirse, hepinizin bildiği gibi, Türkiye'de nüfusun yüzde 50'si köylerde 

yaşadığı ve yüzde 41,5'i tarımla iştigal ettiği halde, hormonlu etler Türkiye'ye ithal edilmiştir; 
Antalya'nın, Alanya'nın muzu dalında çürürken, dışarıdan çikita muz ithal edilmiştir. Biz bunları 
çok büyük yanlışlıklar ve Türk tarım sektörüne büyük darbeler olarak görüyoruz. 

İki hafta önceki seyahatim sırasında tespit ettim -gittiğiniz, üretici ile temas kurduğunuz 
takdirde sizler de göreceksiniz- salatalık tohumundan domates tohumuna, sebzelerin çürüme
sini önleyecek iplik filelere, elektrik tesisatlarında kullanılan plastik boruya kadar, her hafta, 
bir gemi dolusu İsrail malzemesi, sahillerimizdeki üreticilerimiz tarafından kapış kapış alın
maktadır. İşte bunların nedeni ya istatistik teşkilatlarımızın düzenli çalışmaması yahut da hü
kümetlerin, aldığı bilgileri yeterince değerlendirip, ülke gerçekleri doğrultusunda yeni politi
kalar oluşturamamasıdır. 

Sözlerimi burada noktalarken, beni dinleme zahmetine katlandığınız için hepinizi en de
rin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor, ramazanınız mübarek olsun diyor ve Devlet İstatis
tik Enstitüsü 1992 yılı bütçemizin, kurum personeline, devletimize, milletimize, ülkemize ha
yırlı, uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum efendim. (MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Soru sormak isteyen arkadaşları tespit ediyorum : Sayın Faruk Saydam ve Sayın Ali Ke

mal Başaran. 
Buyurun sayın Saydam. 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana bir sorum 
olacak: 

1983 yılı mart, haziran ve eylül ayı sonu itibariyle yıllık enflasyon oranlarının açıklanma
sını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Başaran. 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana bir so

rum olacak : 
Son iki ayda fiyatlar iki misli yükselmiştir. Enstitümüzün almış olduğu örnek fiyatların 

ve istatistikî hesaplama yönetemlerinin tarafıma verilmesi mümkün müdür? 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Hükümet. 
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DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Saydam ve Sayın Başaran'm 
sorularını yazılı olarak cevaplandıracağımı arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..'. Kabul etmeyen

ler.., Kabul edilmiştir. 

Bütçenin bölümlerini okutuyorum : 

7. — Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

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

111 İstatistik Verilerinin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Hiz

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

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 

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

TOPLAM 139 338 000 000 

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

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesinin bölümleri 
kabul edilmiştir. 

2. •— Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1990 malî yılı kesinhesabının bölümle
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Lira 

84 234 000 000 

53 066 000 000 

2 038 000 000 
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A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 38 894 128 465 36 211 004 300 2 683 124 165 -

BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İstatistik Verilerin Derlenmesi ve 
Değerlendirilmesi Hizmetleri 61 142 920 000 64 487 619 844 . — 3 344 699 844 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlanna Dağıtılama
yan Transferler 1170 873 715 1121404 976 49 468 739 -

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 101207 922180 101820 029 120 2 732 592 904 3 344 699 844 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet tstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1990 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Devlet tstatistik Enstitüsü Başkanlığının 1992 malî yılı bütçesiyle, 1990 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 

Hayırlı olmasını diliyorum. 

D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi-' 
2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi ve kesinhesabı
nın görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon?.. Burada. 
Söz alanları okuyorum : Grupları adına; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Şinasi Al-

tıner, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Cenap Gürpınar, SHP Grubu adına Sayın Timur-
çin Savaş, Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Dökülmez. 

Şahısları adına : Aleyhte, Sayın Tuncay Şekercioğlu. 

Gruplar adına konuşma süresi 15 dakika, şahıslar adına konuşma süresi ise 10 dakikadır. 
Sayın konuşmacıların bu sürelere riayet edeceklerine inanıyoruz. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Altıner; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA SİNASİ ALTINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adı
na söz almış bulunuyorum'; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, insanlarda, taşınmaz mal edinme tutkusu ile başladığını ifade ede
bileceğimiz tapu kadastro hizmetleri, insanların toprakla olan ilgi ve ilişkileri, devlet olgusu
nun gelişmesine paralel olarak, sosyal ve ekonomik şartların etkisinde, zamanla, bir düzen al
tına alınmıştır. Ülkemizde 15 inci Yüzyıldan beri, Osmanlı İmparatorluğunun o zamanki sınır
lan içinde bulunan yerlerde, düzenli arazi tahrirleri yapılmıştır. Bu kıymetli kayıtlar halen Ta
pu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan, 2 322 adet tapu tahrir defterleri, değerli 
tarihî belgelerdir. 

Bilindiği gibi, cumhuriyet döneminde, 1926 tarihinde kabul edilen 743 sayılı Medeni Ka
nun ile, modern tapu sicil sistemi kurulmuştur. Bugüne kadar 265 334 adet yeni tapu kütüğü 
düzenlenmiş olup, devam eden kadastro çalışmalarıyla, her yıl yaklaşık 10 bin adet yeni tapu 
kütüğü bu sayıya ilave olmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan 
bu kayıtların hizmete sunulmasında modern teknoloji imkânlarının kullanılması yönünde ça
lışmalar yapılmaktadır. 

Ülkemizde yaşatılmakta olan arşivler içinde önemli bir yeri olan tapu arşivi, birçok ya
bancı ülkenin tarihine ışık tutmakta ve değerli bir kaynak olmaktadır. Bu amaçla, her yıl ülke
mizden ve diğer yabancı ülkelerden uzmanlar, araştırma çalışmaları yapma imkânını da bul
maktadır. 

Hükümetimiz, tapu ve kadastro arşivine gereken önemi vermiş olup, tapu arşiv binasının 
ihale işlemlerini tamamlayarak, bu yıl içinde inşaatına başlanmasını sağlayacaktır. Bu amaçla, 
bütçeye gerekli ödenek konmuştur. 

Değerli milletvekilleri, toprağa getirilen her türlü yatırımlara veri sağlayan bir bilgi siste
mi olarak tanımlanan kadastro hizmetleri, 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile yürütülmektedir. 

Yapılan bu kadastro çalışmaları yanında, 6831 sayılı Kanun gereğince devlet ormanları sı
nırları dışına çıkarılan ve ormanla ilişkileri kalmayan yerlerin kadastro hizmetleri de, ilgili ku
rumlarla yapılan protokole göre programa alınmıştır. Bu yerleri, kullanan kişilere, bedeli kar
şılığında verilmekle, tarım üretimine ekonomik yarar sağlanmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, hizmet öncesi ve hizmet içi eği
tim yaparak, elemanlarını kendisi yetiştirmektedir. Ayrıca, 1992 yılında kadastro müdürlükle
rinde işbaşı eğitimini başlatarak, elemanların yeni gelişmelere uyumu sağlanması amaçlanmış
tır. Diğer taraftan, güneydoğu illeri ve ilçelerindeki birkısım personele de yaygın eğitim uygu
lamasıyla bilgi desteği verilmekte olup, bu suretle, personelin, görevi başında eğitimi sağlanmıştır. 

Dünyadaki teknolojik gelişmelerin, zamanında transferlerinin sağlanabilmesi için, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü, yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, personelini ye
tiştirmektedir. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu ve kadastro hizmetlerindeki deneyiminde, diğer 
ülkelere de destek verecek düzeye gelmiştir. Nitekim, Rusya Federasyonu ile bu konuda görüş
meler yapılarak, mutabakat protokolünün düzenlendiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. 

Ayrıca, bağımsızlıklarına yeni kavuşan ve ortak kültüre bağlanmış olan Türk cumhuriyet
lerine de tapu kadastro hizmetleriyle ilgili destek sağlanmasını ve bu konudaki yapılanmaları
na etkin hizmet vererek yardımcı olunmasını samimiyetle temenni etmekteyim. 
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Değerli milletvekilleri, kadastro, yaşayan ve bir başka deyişle, devamlılık arz eden bir hiz
met dalıdır. Tesis kadastrosunda, günümüze kadar 270 804 kilometre kare alanın kadastrosu 
tamamlanmıştır. 1991 yılında da 7 835 kilometre karelik tesis kadastrosu yanında, 302 248 adet 
değişiklik işlemi, 17 888 dönümlük alanda imar affı çalışmaları, 92 197 dönümlük alanda ka
dastro yenileme ve 1 000 dönüm alanda da afet kadastrosu, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, tapu sicil müdürlüklerinde de 1 885 181 işlem 
yapılarak, 853 milyar Türk Lirası bütçeye gelir sağlanmıştır. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, bu hizmetlerini, ülke genelinde faaliyet gösteren 12 bölge 
müdürlüğü, 963 tapu sicil müdürlüğü, 269 kadastro müdürlüğü ile yürütmektedir. 

1992 yılında tesis kadastrosu hizmetlerinde 10 bin kilometrekarelik alanın kadastrosunun 
yapılması için planlama çalışmalarının yürütüldüğünü memnuniyetle belirtmek isterim. Gele
cek yıllarda bütçe imkânlarının artırılması halinde tesis kadastrosunun kısa zamanda tamam
lanacağını temenni ve ümit ediyorum. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, toprağa getirilen her türlü yatırımlardaki projelendir
me çalışmalarında, altlık olarak kullanılan 1/5000 ölçekli harita yapımı hizmetlerini de yürüt
mektedir. Bugüne kadar 320 124 kilometrekarelik alanın haritasını tamamlamış bulunmakta
dır. Gerçi, bu rakam henüz kifayetli değildir; ama, hızla devam etmektedir. 

Sonuç olarak şunu ifade etmek isterim : Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu kadastro 
ve harita hizmetlerinde de teknik olarak en ileri metotları kullanarak hizmetini yürütmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün geleneksel çalışmaları yanın
da, otomasyona yönelik örnek çalışmaları da başlattığını memnuniyetle belirtmek isterim. 

Ülkemize en uygun modelin tespiti amacıyla hazırlanmış olan tapu, kadastro bilgi sistemi 
projesine paralel olarak, Ankara, İzmir ve İstanbul'da örnek çalışmalar yürütülmektedir. Baş
latılmış olan bu çalışmaların yaygınlaştırılması için yeterli kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır. Kay
nak sağlandığında otomasyona geçiş çalışmaları hızlandırılacaktır. Bu kaynağın da en kısa za
manda sağlanacağını umuyorum. 

Ülkemiz için önem arz eden bu projenin yaygınlaştırılması için gerekli destek, Hükümeti
mizce sağlanacaktır, sağlanmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne sağlanan imkân
ların en iyi şekilde değerlendirileceğine olan inancımı burada ifade etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, çağ, bildiğiniz gibi, başdöndürücü bir hızla değişiyor. Teknoloji de
ğişiyor, bilgiler değişiyor, anlayışlar değişiyor. Tabiatıyla, tüm bu değişen ortamda, insanların 
değer yargıları, anlayışları değişiyor. Şunu söylemek istiyorum : özellikle bazı devlet daireleri
nin taşra teşkilatlarında, alışılmış klasik düzenin dışına pek çıkamayan, alışkanlıklarını ısrarla 
sürdüren devlet daireleri de mevcuttur. Maalesef, Tapu ve Kadastro teşkilatları da halkla yüz 
yüze olan, halkın sıkıntılarla karşılaştığı bir devlet dairesidir. Ayrıca, klasik bir devlet dairesi 
anlayışı içindedir. Bu görüntüyü de yenilemeliyiz, çağa uydurmalıyız. Vatandaş oraya girer
ken, artık, bacakları titrememelidir, rahat girmeli ve orada saygı görmelidir. Sadece bu yet
mez, bu, zaten gerekli ve şarttır; diğer taraftan, Tapu ve Kadastro taşra teşkilatları yıllardır 
alışık olduğu organizasyon yapısını da çağa uygun olarak değiştirmelidir, değiştirecektir. Daha 
derli toplu, dağınık olmayan, güçlü, dinamik, bilgili, modernize edilmiş bir yapı görünümüne 
kavuşacaktır. 
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Toprağa ve mülkiyete son derece bağlı olan ve bundan zerre kadar taviz vermeyen, bu ko
nuda çok hassas olan Türk toplumuna, bu konularda hizmet verecek olan Tapu ve Kadastro 
teşkilatlarının çalışma ve gayretleri bu hassasiyete layık olacaktır ve olmalıdır. Layık değildir 
demiyorum; bu hassasiyetin bilinci içinde modernize olmalıdır ve o bilinçte hizmet vermelidir 
diyorum. 

Bu vesileyle, 1992 bütçesinin hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, Yüce Heyetinize saygılar 
sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Altmer'e teşekkür ederiz. 
ANAP adına, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Cenap Gülpınar. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına, Tapu ve Kadastro bütçesi üzerindeki görüş
lerimizi sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi, Tapu ve Kadast
ronun merkez ve taşra teşkilatlarındaki tüm sayın mensuplarını şahsım ve Grubum adına say
gıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Medenî Kanunumuzun 911 ve 916 ncı maddelerinde değinilen 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yurdumuzun her köşesinde, takriben yılda 10 milyon va
tandaşımıza önemli hizmetler sunan kamu kuruluşlarımızdan biridir. Tapu ve Kadastro, yur
dumuzun kalkınma planlamasında, kent planlama ve uygulamasında, yönetimde, toprak dü
zenleme ve çeşitli bayındırlık projelerinin uygulamasında vazgeçilmez araç niteliğindedir. Bu
günkü tapulama hizmetlerinin başlangıcı, 1947 yılında yürürlüğe giren bir kanunla başlar. Bu 
tarihlerde, mülkün belgelenmesi ve devlet garantisi altına alınması sağlanmıştır. 1925 yılında 
ise, 652 sayılı Kanunla, Kadastro teşkilatı kurulmuştur. Böyle tarihî bir kamu kuruluşumuzun 
çalışmaları elbette ki günün şartları dikkate alınarak yeniden düzenlenmeliydi, İşte bu görüş
ten hareketle, 26.9.1984 gün ve 3045 sayılı Kanunla bazı düzenlemeler yapılmış olup, gerek mer
kez, gerekse taşra teşkilatları halen bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

Genel müdürlük, faaliyetlerini, 31.12.1991 tarih itibariyle, 12 adet bölge müdürlüğü, 965 
adet tapu sicil müdürlüğü, 269 adet kadastro müdürlüğü, 166 kadastro şefliği olmak üzere, 
toplam 1 412 adet taşra kuruluşu ile tam yetkili olarak icra etmektedir. 

Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamadan; mevcut 12 bölge mü
dürlüğüne, Gaziantep, Van, Edirne olmak üzere 3 bölge müdürlüğü daha ilave edildiğini öğ
rendik. Yeni ihdas edilen bölge müdürlüklerinin hayırlı olmasını dilerim. 

Sadece, bu konuda bir hususa değinmek istiyorum. Bölge müdürlükleri ihdas edilirken, 
GAP'ın merkezi durumunda bulunan, gerek Atatürk Barajındaki kamulaştırmalar, gerekse uy
gulanmakta olan tarım reformu dolayısıyla, iktidarımız döneminde kadasiro çalışmalarını yüzde 
100 tamamladığımız Şanlıurfa'da da bir bölge müdürlüğünün ihdası düşünülmeliydi fikrindeyim. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, millî güvenlik siyasetine ve kalkınma planlarına uy
gun olarak yapılacak bir ana plan dahilinde, ülkemiz topraklarının kadastrol topografik hari
talarını düzenlemek ve maliklerinin tespiti suretiyle, modern tapu sicillerini tesis etmek ve ta
şınmaz mallarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemlerini süratle karşılamak üzere görevlendiril
miştir. Bu görevleri günümüz koşullarına uygun olarak yapabilmek için, 26.9.1984 gün ve 3045 
sayılı yasal düzenlemeyi iktidarımız döneminde yaptığımızı arz etmiştim. 
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sinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetlerine, yasa açısından ve yasaya dayalı olarak 
idarî tedbirler açısından birçok kolaylıklar getirilmiştir. Bu suretle, vatandaş -tapu daireleri, 
vatandaş-Hazine ve vatandaş-orman ilişkileri kolaylaştırılmış, bürokratik engellemeler asgarî 
düzeye indirilmiş ve Tapu ve Kadastronun rahat çalışma imkânları sağlanmıştır. 

Tapu işlemlerinin basitleştirilmesi yönünde, zamanımızda alınmış olan yasal tedbirler olarak 
şunları sayabiliriz : 2421 sayılı Kanunla, tapu işlemlerinde tanık bulundurulması zorunluluğu 
kaldırılmıştır. 3000 ve 3163 sayılı Kanunla, bazı ipotek işlemleri basitleştirilmiştir. 2997 sayılı 
Kanun ve 18.4.1984 tarih 1469 sayılı Genelge ile, miras yoluyla intikal işlemleri kolaylaştırıl
mıştır. 3229 sayılı Kanunla, tapu işlemlerinde Emlak Vergisi ilişiği aranması kaldırılmıştır. Yi
ne, 3229 sayılı ICanun ve 4.12.1985 tarih 1479 sayılı Genelge ile, tapu harçlarının, ilgililerince 
beyan edilecek değer üzerinden tahsil edilmesi esası getirilmiştir. 

idarî tedbirleri ise şöyle sıralayabiliriz : 1435 sayılı Genelge ile, sözlü istem esası getiril
miştir. Tapu harçlarının T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla tahsiline başlanmıştır. Tapu sicilindeki 
hataların düzeltilmesi kolaylaştırılmıştır. 1501 sayılı Genelge ile, yurt dışında düzenlenen vekâ
letnamelerin tasdik zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Diğer yasal düzenlemeler için de Yüce Heyetinize bilgi sunmak istiyorum : Hükümetleri
miz döneminde, Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur. 
3290 sayılı Kanunla, 2981 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, hisseli arsa ve arazilerin ikinci 
defa kadastrosunun yapılması sağlanmıştır. 3227 sayılı Kanunla, Kat Mülkiyeti Kanununa devre 
mülk hakkıyla ilgili maddeler eklenmiştir. 3303 sayılı Kanunla, Taşkömürü Havzasındaki ta
şınmaz malların zilyetlikle iktisabına imkân verilmiştir. 20.5.1987 tarih ve 3367 sayılı Kanunla, 
Köy Kanununa 7 madde eklenerek devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin köy tüzelki
şiliği adına tesciline imkân sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, sizlere sunmaya çalışüğım açıklamalara ilaveten, Anavatan hükümetleri 
döneminde Yabancı İşler Dairesindeki faaliyetler hakkında Yüce Meclise bazı bilgileri aktar
mamın yararlı olacağını ummaktayım. 

Yabancı tşler Daire Başkanlığımıza, yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilerle, dışarıda yer
leşik vatandaşlarımızın taşınmaz mala ilişkin işlemlerini takip etmek, düzenlemek ve arşivle-
rae görevleri verilmiştir. Bu kişilerin Türkiye'deki taşınmaz mallarıyla, taşınmaz mallarındaki 
değişiklikler, bilgisayarlarla takip edilerek, bilgi formları arşivlenmektedir. Ayrıca, vatandaş
larımızın yurt dışındaki taşınmaz mala ilişkin hak ve alacakları kollanmaktadır. Bu cümleden 
olarak, Türkiye - Suriye Emlak Sözleşmesi uyarınca, 2 410 dosya düzenlenmiş olup, bunun 
2 108 adedi, zamanımızda, müşterek komisyonda görüşülmüştür. Türkiye - Mısır Emlak Söz
leşmesi kapsamında 1 590 adet dosya açılmıştır ve görüşmeleri halen devam etmektedir. Son 
olarak, Mısır'dan, üst düzeyde bir heyet ile, 17 - 21 Haziran 1991 tarihinde, Ankara'da, emlak-
la ilgili müzakereler yapılmıştır. Türkiye - Irak Emlak Sözleşmesi uyarınca, 87 adet dosyanın 
görüşmeleri, zamanımızda sürdürülmekteydi. Bulgaristan'la yapılan emlak görüşmelerinde, ma
alesef, herhangi bir anlaşmaya varılamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, şu ana kadar Yüce Heyetinize bilgi kabilinden arz etmeye gayret etti
ğim tapu ve kadastrodaki iyileştirmelerin tamamı, İktidarımız döneminde, vatandaşlarımızın, 
bürokratik zorluklara mümkün olduğu ölçüde az olarak takılması ve Tapu ve Kadastrodaki 
işlemlerini en kısa zamanda tamamlayabilmesi yönünde yapılması gereken iyileştirmeler ve alınan 
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tedbirlerdi. Ümit ediyorum ki, mevcut Hükümet de vatandaşın lehine aynı anlayışla hareket 
edecek, tapu ve kadastro işlemlerini daha da kolaylaştırıcı tedbirleri almada gereken hassasiye
ti gösterecek, böylece, hem tapu daireleri ile işleri olan vatandaşları hem de teşkilat mensupla
rını daha da rahatlatacaktır. 

iktidarın her platformda vurgulamaya çalıştıkları şeffaflık iddialarını tapu kadastro iş
lemlerinde de ön planda tutacaklarını umarım. Bu hususu, özellikle, ilgili Sayın Bakandan bek
lemekteyiz. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; insanın önem verdiği konuların birincisi canı, ikin
cisi de malıdır. Kişilerin, ister kırsal alanda ister kentsel alanda yaşamış olsun, önem verdiği 
konuların başında, mal edinme gelmektedir. Bu mal edinme ve idamesi, kişinin, yarınına gü
venle bakmasını sağlamaktadır. Kalıcı nitelikte olan malı, yani taşınmaz malının güvencesi ise, 
şüphesiz, Devletimizdir. Devlet, vatandaşın yaşama baklandan sonra, en kutsal hakkı olan mül
kiyet hakkına sahip çıktığı müddetçe, vatandaşların kendi aralarındaki ve vatandaşla devlet 
arasındaki ihtilafları en alt düzeye indirecektir. 

Sayın milletvekilleri, tapu sicil müdürlüklerinde 1991 yılında 1 885 181 işlem yapılmış olup, 
bunun karşılığında 853 milyar 500 milyon lira gelir sağlanmıştır. 1992 yılında ise, tapu işlemle
rinden sağlanacak harç gelirinin 1 trilyon 400 milyar TL. olacağı tahmin edilmektedir. 1991 
yılında, DPT Müsteşarlığınca kadastro çalışmalarında hedef olarak verilen 5 000 kilometreka
re alan aşılarak, 30.11.1991 tarihi itibariyle 6 869 kilometrekarelik alanın kadastrosu bitirilmiş
tir. Planlanan hedef dışında, ilgililerin talebi üzerine, 302 248 adet parselde ölçüm ve uygula
ma işinin, ayrıca, 2981 sayılı İmar Affı Kanunuyla ilgili olarak da 17 888 dönüm alanın ölçü
sünün yapıldığı belirlenmiştir. Başlangıçtan bugüne kadar, 240 847 kilometrekare kırsal, 29 957 
kilometrekare kentsel alanda kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. 

GAP illerinin kadastrosu durumuna gelince : 
31.12.1991 tarihi itibariyle, GAP illerinde ki toplam köy sayısı 3 582 olup, bunlardan 2 447 

tanesinin kadastro çalışmaları bitirilmiştir. Kadastro çalışmaları devam ederi köy sayısı 23'tür. 
Yine GAP illerinde, toplam mahalle sayısı 580'dir ve kadastrosu biten mahalle sayısı 418'dir. 
Halen kadastrosu devam eden mahalle sayısı ise 32'dir. 

İktidarımız döneminde büyük bir hızla yapılan çalışmaların, mevcut iktidar döneminde 
de devam etmesini bekliyoruz. Halen kadastro çalışmaları devam etmekte olan köy ve mahal
lelerin kadastrolarının en kısa zamanda tamamlanması dilek ve temennimizdir. 

Ayrıca, Anavatan Partisi Hükümetleri döneminde, GAP bölgesinde ki baraj gölleri ve su
lama alanlarında, DSİ tarafından projelendirilen sahaların tamamının kadastrosu bitirilmiş
tir. Bu bölgede projelerle ilgili kadastro sorunu bulunmamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, sıhhatli bir kadastro çalışmasının yapılabilmesi için, harita ça
lışmalarının yeterli olması gerekmektedir. 1991 yılında hedef olarak alınan 10 074 kilometre
kare alanın standart topografik harita üretimi aşılarak, 31.12.1991 tarihi itibariyle 13 303 kilo
metrekare alanın standart topografik haritası yapılmıştır. Böylece, her alanda olduğu gibi, Ana
vatan Partisi İktidarı döneminde, harita üretim alanında da hedeflenen miktar aşılmıştır. Bu 
üretim artışında, 1991 yılında, yüzde 132'lik bir gerçekleşme olmuştur. 1992 yılında ise, 9 bin 
kilometrekarelik alanın standart topografik haritasının üretilmesi hedef alınmıştır; umarım ki 
bu hedefe ulaşabilirler. 
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Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda müzake
releri sırasında, geçmiş yıllarda her konuda Anavatan Partisi İktidarının icraatını tenkit eden 
o dönemin muhalefete mensup milletvekilleri, bugün iktidarda olduklarının farkında değiller-

, miş gibi konuşmalar yaptılar. 
iktidar mensubu olan komisyon üyesi değerli bir milletvekili arkadaşım* geçen seneki öde

nekten yüzde 50 daha az bir ödenek verildiğinden bahsettiler. Oysa, 1991 yılı ile 1992 yılı öde
neklerini karşılaştıracak olursak; 1992 malî yılı Tapu ve Kadastro bütçe ödeneklerinde, 1991 
yılına kıyasla, yüzde 95.7'lik bir artışın olduğu görülür. 1991 yılı bütçesi, cari harcamalar, yatı
rımlar ve transferler için 391 629 000 000 TL iken, 1992 yılında, aynı kalemler için öngörülen 
miktar 766 300 000 000 TL olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Gülpınar, süreniz dolmuştur, lütfen tamamlayınız efendim. 
EYÜP CENAP GÜLPINAR (Devamla) — Yine, komisyon üyesi ve iktidar mensubu de

ğerli bir arkadaşım da, ülkemizde kadastrosu yapılmış yerlerin miktar olarak yüzde 70'ler ci
varında olmasını memnuniyetle karşılamışlardır. Ben de bu memnuniyetlerine iştirak ediyo
rum. "Umarım ki, geriye kalan yerlerin kadastrosu en kısa zamanda bitirilir" dediler. Bu te
menniye de bütün kalbimle katılıyorum; ama, şu anda bu işlemi bitirecek olanların da kendi 
iktidarları olacağını hatırlatmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, biz, bizden öncekilerin yaptıkları gibi, kasıtlı olarak, yapılan her hiz
meti tenkit etme durumunda olmayacağız; sadece, bizim yaptıklarımızla, şu andaki icranın ya
pacaklarını kıyaslayacağız. 

Şu ana kadar ortaya koyduğum tablo, Anavatan İktidarının yaptıklarının müspet tablo-
suydu. Üç dört aylık bir Hükümetten, elbette ki, bu müspet icraatlarımızla yarışmasını bekle
miyoruz; ama, ortaya koymaya çalıştığımız tablo, bir sene sonraki icraatlarla rahatça kıyasla
ma yapma imkânını bize sağlayacaktır. Şayet, o zaman, bizim müspet icraatlarımıza ulaşa-
mazlarsa, herhalde, başarısızlıklarını açıklamak, hakkımız olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamı bitirirken, Hükümete, tapu ve kadastroy
la ilgili bazı önerilerimiz olacaktır : 

İş hacminde büyük artış gösteren yerlerle yeni kurulan ilçelerin personel ve donatım ihti-
yaçları giderilmelidir. 

İmar planı, arsa ve arazi düzenlemesi yapılan bölgelerin kadastro çalışmalarına öncelik 
verilmesine devam edilmelidir. 

Ülke kadastrosunun on yılda bitirilmesini hedef alan ana planda öngörülen kaynaklar sağ
lanmalı veya teşvik fonlarıyla desteklenmelidir. 

Bilgisayar destekli otomasyon çalışmalarına öncelik verilmeli ve bu çalışmalar imkânlar 
ölçüsünde yaygınlaştırılmalıdır. 

Modern teknolojiyle ilgili donatım sağlanmalı^gesis kadastrosunun kısa sürede tamam
lanması için özel sektörün imkân ve gücünden yararlanma girişimleri genişletilerek sürdürül^ 
melidir. 

Sicillerin tutulmasındaki sorumlulukları nedeniyle, tapu sicil müdürlüklerinde görevli per
sonele malî tazminat verilmelidir. 

Kadastro hizmetlerinin önemi ve arazi şartlarının güçlüğü dikkate alınarak, bu hizmette 
görevli personele verilen arazi tazminatları artırılmalıdır. 

Arşivlerin iyi muhafazası devam ettirilmelidir. 

— 449 — 



T.B.M.M. B : 43 12 . 3 . 1992 0 : 3 

Genel Müdürlüğün fonksiyonlarının en başında gelen tapu, kadastro ve harita işlerinin 
sağlıklı, noksansız, alenî yapılması ve sağlam raporlara bağlanması devam etmelidir. 

Bu düşüncelerle, 1992 yılı bütçesinin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü mensuplarına, 
milletimize ve devletimize hayırlı olmasını temenni eder; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
mensuplarına ve en güç şartlarda, en ücra yerlerde çalışmakta olan tüm personeline başarılar 
diler, Yüce Heyetinize, Grubum ve şahsım adına saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gülpınar'a teşekkür ederiz. 
SHP Grubu adına, Sayın Timurçin Savaş. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA TİMURÇİN SAVAŞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1992 
malî yılı bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıla
rımla selamlıyorum. 

Biraz önce konuşan Anavatan Partisinin değerli sözcüsü, belli bir süre Hükümeti eleştir
meyeceğiz ve biz, şimdiki iktidar partisinin geçmişte yaptığı muhalefeti de yapmayacağız dedi. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisinin varoluşu, şu andaki iktidar partilerinin seçime 
sokulmamalarıyla başladı. 1983 yılında, Doğru Yol Partisi ve SODEP, 12 Eylül zihniyetince 
veto edilmişti. Eğer o partiler o zaman seçime girmiş olsalardı, zaten, Anavatan Partisi Hükü
meti de olmayacaktı. 

İkincisi de, Anavatan Partisi İktidarı zamanında, atalarımızın kanlarıyla sulanan toprak
lar, döviz elde edilecek diye yabancılara peşkeş çekilmeye başlandı; ancak, Anayasa Mahkeme
sinin müdahalesiyle, bu uygulama durduruldu. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı, müstakil bütçeli bir kuruluştur. Yur
dun her tarafına hizmet götüren önemli kuruluşlarımızdan biridir. Bu Genel Müdürlük görev
lerini, merkezde 1 133, taşrada 12 569 olmak üzere toplam 13 702 adet personel ve 12 adet 
bölge müdürlüğü, 965 adet tapu sicil müdürlüğü, 269 adet kadastro müdürlüğü, 166 adet ka
dastro şefliği olmak üzere toplam 1 412 taşra kuruluşuyla yürütmektedir. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1991 yılı bütçesi 391 milyar 629 milyon Türk Lirası
dır. 1992 yılı bütçesi de 766 milyar 300 milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün önemli işlevle
rinden biri tapu çalışmalarıdır. Kurum, yılda yaklaşık 10 milyon vatandaşla muhatap olmakta, 
tahsil edilen harçlarla bütçeye önemli miktarda gelir sağlamaktadır. 1991 yılında, tapu sicil mü
dürlüklerinde 1 885 161 işlem yapılmış ve karşılığında 853,5 milyarlık harç sağlanmıştır. 

İşgücü yüksek olan tapu sicil müdürlüklerinde, bilgisayar kullanılarak otomasyona geçiş 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

Gayrimenkul mallara ilişkin ayni hakların aleniyete kavuşturulmasının ve bu hakların her
kese karşı korunmasının sağlam bir teminatı olan tapu sicil müessesesinin kurulmasında, ka
dastronun rolü ve önemi büyüktür. Memleketimizde devam eden kadastro hizmetlerinin ana 
gayesi, Medenî Kanunun öngördüğü tapu sicili düzenini kurmak, böylece, gayrimenkullere eko
nomik değerlerini, tapu siciline de sağlıklı bir fonksiyonu kazandırmaktır. 
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Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 1934 yılından beri kadastro çalışmalarını sürdürmekte 
olup; bu zaman içinde, tesis kadrosunda, şehirlerde yüzde 91,5 oranında kadastro hizmetleri 
tamamlanmış, köylerde de yüzde 61 oranına ulaşılmıştır. 

Tesis kadrosu hizmetleri yanında, vatandaşların taşınmaz mallarla ilgili taleplerinin de yoğun 
olduğu bu Genel Müdürlükte, bilgi işlem sistemlerinin kurularak, otomasyona geçiş çalışma
larının tek sisteme dayalı olmasını amaçlayan ülke yüzey ağı projesi hazırlanarak, pilot uygu
lama çalışmaları da tamamlanmıştır. Bu projenin yapımının tamamlanması halinde, farklı sis
temlerde üretilmiş olan harita ve kadastro bilgilerinde, gerekli dönüşüm ve düzenlemeler yapı
larak, sistem birliğinin sağlanması mümkün olacaktır. 

Ayrıca, tapu kayıtlarıyla kadastro bilgilerinin otomasyonuna yönelik olarak hazırlanmış 
olan, tapu kadastro bilgi sistemi örnek çalışmalarının yapıldığı öğrenilmiştir. Kadastronun ya
şayan bir hizmet olduğu, tesis kadrosu çalışmaları yanında, günümüze kadar yapılmış olan 
kadastro bilgi ve belgelerinin de yeni sisteme uyarlanması, güncel tutulması önem arz etmekte
dir. Bu bakımdan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gerekli imkânın verilmesi halinde, 
bu hizmetlerinde hızla yerine getirilmesi mümkün olacaktır. Bu imkânların Hükümetimiz za
manında verileceğine inanıyoruz. 

Ülkemizdeki kadastro çalışmaları birçok ülkeye nazaran ileri düzeyde olup, gerekli bilgi 
birikimi de mevcuttur. Nitekim, bazı ülkeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün deneyi
minden yararlanmak için girişimlerde bulunmuşlardır. Bu konudaki çalışmaların sürdürülme
sinde yarar görülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün önemli işlevle
rinden birisi de harita çalışmalarıdır. Yatırım projelerine ve kadastro hizmetlerine altlık teşkil 
eden STH haritalar, fotogrametrik metotla, havadan alınan fotoğraflarla üretilmektedir. Gü
nümüze kadar haritası yapılması gerekli toplam 500 000 kilometrekarelik alanın 423 026 kilo
metrekare kısmının 1/5000 ölçekli haritaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar, Harita Genel Ko-
mutanlığıyla işbirliği içinde yürütülmektedir. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü teknik bir müdürlük olduğundan, eğitim çalışmalarına 
da büyük önem vermektedir. İhtiyaç duyduğu elemanları kendisi yetiştirip, eğitip; gerektiğin
de teknik eleman ihtiyacı duyan diğer kurum ve kuruluşlara da destek sağlamaktadır, örne
ğin, Millî Emlak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü gibi 
kurumlara eleman yetiştirmektedir. 

Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi, uluslararası düzeyde olup, İngilizce eğitim yapan, kom-
pütür sistemine bağlı modern bir lisedir. Bu lisede, uluslararası öğrencilere de kurslar veril
mektedir. Halen, hizmet öncesi eğitimde; Kadastro Lisesinde 174, Kadastro Teknisyenliği Kur
sunda 86; hizmet içi eğitimde de; memur tekâmül kursunda 121, yaygıneğitimde 40 öğrenci 
eğitim görmektedir. 

Ayrıca, bütün kadastro müdürlüklerinde, 15.1.1992 tarihinde başlatılmış olan işbaşı eğiti
miyle, personelin bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenmiştir. 

Kurum, birçok teknik ve idarî işler ile hesaplarını merkezdeki bilgiişlem merkezi vasıta
sıyla yürütmektedir. Merkezdeki otomasyon çalışmaları yanında, taşra kuruluşlarında da oto
masyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu amaçla, 150 adet PC bilgisayar, tapu sicil kadastro mü
dürlüklerinde, çeşitli hizmet dallarında kullanılmaktadır. 
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Yurt sathında geniş bir çalışma ortamı olduğu için, güçlü bir donanıma da sahiptir. Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 269, kadastro müdürlüklerinde de, bine yakın ekibe hizmet 
veren 620 adet hizmet otosu mevcuttur. 

2 adet fotoğraf alım uçağıyla, Genel Müdürlüğün ve diğer kuruluşlarla özel sektörün ihti
yaç duydukları hava fotoğraf hizmetleri yürütülmektedir. 

Halen 94 adet elektronik takeometre mevcuttur. Satın alınan 100 adet takeometre ile top
lam 194 adet modern alet hizmete girmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, yersel ölçmelerde kullanılan 1 727 adet klasik takeometre ve teodolit, arazi işleri
nin büyük bir kısmının büroda yapılmasını sağlayan 1 adet analitik alet ve çizgisel harita işle
rinde kullanılan 20 adet streo kıymetlendirme aleti mevcuttur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, bilgisayar sistemine geçmiş, yabancı ve yerli araş
tırmacılara açık, tarihî değeri olan, eski yazılı 15 ve 16 ncı Asırdan bugüne kadar devam eden 
ciddî bir arşivi vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Gö
revleri Hakkında Kanunun 27 nci maddesi, "Genel müdürlük, hizmet alanına giren konular
da, mahallî idarelerle koordinasyon sağlamaktan sorumludur'* demektedir. Kadastro çalışma
ları tamamlanmış olan yerlerde Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz malların değerlendirilme
si ve arsa üretiminde kullanılabilmesi için yurt çapında araştırmalar yapılmalıdır. 

Kırsal alandan şehirlere hızlı bir göç yaşanmaktadır. Hem kentlerin gelişmesinin yönlen
dirilmesi hem de arsa spekülasyonunun ve gecekondunun yaygınlaştırılmasının önlenmesi için 
merkezî ve yerel yönetimlerin bilinçli bir arsa politikası izlemesi gerekmektedir. Kentlerin sınır
ları içindeki arsaların altyapıları sağlanarak, kentsel arsa haline getirilmelidir. Bu alanlarda 
sağlıklı yeni kent parçalarının oluşturulabilmesi için, devletin Öncülüğü ve yönlendiriciliğinde, 
toplumun bütün üretici güçlerinden yararlanarak toplukonut projeleri gerçekleştirilmeli ve sağlıklı 
yaşam çevreleri yaratılmalıdır. 

Şehir nüfuslarının çoğunluğu gecekondularda yaşamaktadır. Yerel yönetimler, halkımızın 
ekonomik ve sosyal yapılarına göre tip projeler üreterek, düzenli ve güzel görünümlü şehirleş
me sağlanmalıdır. Örneğin, GAP Bölgesindeki tarımsal alanlarda doğan değer artışından do
layı, bu bölgedeki kentlerin şimdiden planlanması ve kentsel toprak stoku yapılarak, bu top
rak stoklarının kentsel arsa alanı haline dönüştürülmesi lazımdır. Nüfusumuz hızla artarken 
toprak bütünlüğümüz sabit olduğundan, tarıma elverişli araziler üzerinde Icentleşme önlenmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; orman vasfını kaybetmiş arazilerin acilen orman ka
dastrosu tarafından orman sınırları dışına çıkarılması ve bu arazilerin Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü aracılığıyla hak sahiplerine teslimi sağlanmalıdır. Aksi takdirde, orman köylüsü 
ile devlet arasındaki sürtüşmeler daha da büyüyecek ve 10 milyonu aşkın orman köylüsü, bir 

• taraftan geçim sıkıntısıyla, bir taraftan da devletle mücadele edecektir. Zaten, biraz önce ko
nuşan arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, orman köylüsünün yetiştirdiği hayvan sayısı, ANAP 
iktidarları döneminde yüzde 50 azalmıştır. Bu toprakları orman bölgesindeki köylülerimize 
vererek, ormanı sevdirip, hiç olmazsa onları üretime kazandırıp, kırsal alandan şehirlere göçü 
bir nebze de olsa önleyebiliriz. 
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Mülkiyeti devlete ait birkısım tarım arazileri, bazı şahısların elinde bulunmaktadır. Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğünün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyla eşgüdüm sağlayarak, bu ara
zileri topraksız köylülere dağıtmasında fayda vardır. Özellikle, güneydoğudaki gelişmeler dik
kate alınarak, işlenebilir tarım arazilerinin, ihtiyaç sahiplerine, adalet ölçüleri içerisinde dağı
tılmasında yarar vardır. Bu vesileyle, topraksız kişiler toprak ve iş sahibi olurlar. 

Ülkemiz kadastro çalışmalarının on yılda bitirilmesini hedef alan ana plandaki kaynaklar 
bütçeden karşılanmalıdır. Kadastro çalışmaları için gerekli olan modern teknolojiyle ilgili do
nanımlar temin edilmeli, ayrıca, tesis kadastrosunun istenen sürede bitirilmesi için özel sektör 
imkânlarından da faydalanılmalıdır. Sicillerin tutulmasındaki sorumluluk göz önünde bulun
durularak, tapu sicilindeki görevli personele sorumluluk tazminatı verilmelidir. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı bütçesinin, Genel Müdürlüğe ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Savaş'a teşekkür ederiz. 
Gruplar adına son söz, Refah Partisi adına, Sayın Fethullah Erbaş'ın. 
Buyurun Sayın Erbaş. 

RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1992 malî yılı bütçesi hakkında, Refah Partisi adına 
söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Tapu Kadastro, tarihimizde, çok eski zamanlarda yer almış ve Osmanla döneminde, o gün 
zaptedilen bütün yerlerin kadastrolarını çıkarmış, çok eski tarihi olan bir kurumumuzdur. Hatta, 
Macaristan'ın, tapu kadastro çalışmalarında, Osmanlı arşivlerinden faydalandığı da bir ger
çektir. Yani, ecdadımız, Macaristan'ın bile o günkü kadastro çalışmalarını tamamlamıştır. Bu 
açıdan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün çok eski bir tarihi vardır ve yerleşmiş bir 
kurumdur. 

Tapu sicil çalışmaları, 1839 yılından sonra; ülkemizde, arazi dağılımı, sömürü düzenine 
uyarlanmak üzere çeşitli zamanlarda değişikliğe uğratılmış; Hazine arazileri zamanla millete 
ve bilhassa o dönemdeki azınlıklara mal edilmeye çalışılmıştır. 

- Cumhuriyet dönemindeki tapu ve kadastro çalışmalarımız ise, hepinizin malumu olduğu 
üzere, 1947 senesinden sonra hızla devam etmiştir. 

Tapu sicil müdürlüklerinin, 1991 yılında, 1 885 181 işlem yaptığı ve karşılığında 853,5 mil
yar lira harç sağlandığı görülmüştür. Bu harçların beyan esasına göre alındığı bilinmektedir. 
Vatandaşımız arsa ve arazi alıp satarken, arazisini olduğundan çok düşük^değerde göstermek
tedir, halbuki hakikî değerleri çok daha fazladır. Bunun önüne geçilmesi için daha önceden, 
bu arazi ve arsaların, devlet tarafından en azından asgarî bir değerinin tespit edilmesinde yarar 
vardır; çünkü, devlet bu yüzden çok büyük miktarlarda vergi ve harç kayıplarına uğramaktadır. 

Belediyeler ve ticaret odalarınca metrekaresinin şu anda en azından 100 bin lira olarak 
ilan edilen yerlerin, 1 000 lira olarak gösterildiği, beyannamelerde görülmektedir. Bunların, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce ve Hükümetimizce tespit edilerek yükseltilmesinin, harç
ların daha büyük miktarlara ulaşmasına neden olacağı aşikârdır; bunun yapılmasını talep 
ediyoruz. 
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"1992 yılında tapu işlemlerinden sağlanacak harç gelirinin 1 trilyon 400 milyar lira olaca
ğı tahmin edilmektedir" deniliyor. Eğer, belirttiğim bu beyan esası, asgarî bir limit konularak 
yapılırsa, bu rakamın en azından 5 trilyon liraya ulaşacağı görüşündeyiz. 

Yine, tapu sicilleri üzerinde meydana gelen hataların büyük ölçüde idarî yoldan düzeltil
mesi hususu var... En küçük bir hatayı gidermek için dahi asliye hukuk mahkemelerine başvu
rulmaktadır. Oradaki dosya sayısı incelenecek olursa; çok büyük rakamlara ulaştığı hepinizce 
malumdur. Mahkemelere sıkıntı veren, iş hacimlerinin artmasına neden olan en büyük neden
lerden biri de bu işlemlerdir. Bilhassa maddî hataların idarî yollarla veyahut da şu anda kamu 
göreyi gören noterliklerce düzeltilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. 

Yine, Medenî Kanuna göre açılan tescil davaları, bugün mahkemelerin iş hacmini en fazla 
çoğaltan bir başka husustur, tki şahitle, hiç umulmayan yerlerin, hiç kimsenin haberi olma
dan, bakıyorsunuz, mülkiyet hakkı başkasına geçmiş. Bu hususta da, mahkemelerin yükünün 
azaltılması için iyi bir çalışmanın yapılması gerektiği görüşündeyiz. Bugün, bu hususlar, asliye 
hukuk mahkemelerinde olsun, diğer resmî müesseselerde olsun, büyük zaman kaybına neden 
olmaktadır; hatta, yirmi yılda, otuz yılda bitmeyen davalara rastlanmaktadır. 

Kadastro çalışmalarına gelince : 
"Kadastro çalışmaları 1950 yılında başlamış, günümüze kadar 20 246 köyün kadastrosu 

tamamlanmış; halen 947 köyde çalışmalar devam etmektedir" denilmektedir. Bu 947 köydeki 
kadastro çalışmaları bitinceye kadar, mülkiyetin devredilmesi, başkalarına geçmesi mahkeme
ler kanalıyla devam edecektir ve haksızlıklar da yeniden yürürlüğe girecektir. 

1991 yılında, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hedef olarak verilen 5 000 kilo
metrekare alan aşılarak, 30.11.1991 tarihi itibariyle 6 869 kilometrekarelik alanın kadastrosu 
bitirilmiştir. Planlanan hedef dışında, ilgililerin talebi üzerine, 302 248 adet parselde ölçü ve 
uygulama işinin, ayrıca 2981 sayılı İmar Affı Kanunuyla ilgili 17 888 dönüm alanın ölçüsünün 
yapıldığı bildirilmiştir. Başlangıçtan bugüne kadar, 240 847 kilometrekarelik kırsal (yüzde 61), 
29 957 kilometrekarelik de kentsel (yüzde 91) alanda kadastto çalışmaları tamamlanmıştır. 

Kadastro çalışmalarında modern teknolojinin uygulanmasına önem verilmiş, bu amaçla, 
1991 yılında, 100 adet elektronik takeometre alınmıştır. Elektronik takeometrelerin alınması 
muhakkak ki çok isabetlidir; ancak, bilgisayar çalışmalarına geçtiğimiz bugünlerde -Türkiye'de 
ve dünyada büyük bilgisayar çöplüğü ortaya çıktığı bir vakıadır- bilgisayar seçiminde dikkatli 
davranılmasını Hükümetten önemle talep ediyoruz. 

Kadastro Yüksekokulu öğrencilerine her yıl burs verilmektedir. Bu yıl okuyan arkadaşla
ra burs verilmeyeceği istihbar edilmiştir. Kadastro Yüksekokulunda okuyan öğrencilere her se
ne verilen bursun bu yıl da verilmesi, en azından tarafsızlık ilkesinin gereğidir. 

tmar planı ve arsa arazi düzenlemesi yapılan bölgelerin kadastro çalışmalarına öncelik 
verilmesinin çok büyük bir ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Şu anda, kentlerimizin hemen çevre
sinde büyük gecekondu mahalleleri oluşturulduğu görülmektedir. Bunların kadastro çalışma
larının daha önce bitirilip, Hazineye veya kamuya ait arazilerin bu vatandaşlara çok cüzi mik
tarlardaki fiyatlarla satılması sonucunda, bugünkü çarpık kentleşmenin önleneceği görüşündeyiz. 

Sicillerin tutulması ndaki sorumlulukları nedeniyle, tapu sicil müdürlüklerinde görevli per
sonele malî tazminat verilmesine biz de destek veriyoruz. Bu kardeşlerimizin tabiî ki sorumlu-

e -

hıkları vardır; bu sorumluluklardan dolayı malî tazminat verilmesinin uygun olacağı görü
şündeyiz. 
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Yine, hisseli arazi satışları, bugün, memleketimizin kanayan bir yarasıdır. Memleketimiz
de, büyük bir tarla, hisselere bölünerek, milletimize hisseli tapu verilmektedir. Daha sonra, 
mahkemelerde açılan davalarla, bu arsalar değerlendirildiği zaman, elde, hiçbir işe yaramayan 
tapular kalmaktadır. Bunların birleştirilmesi de büyük haksızlıklara neden olmaktadır. Onun 
için, miras hukuku ve iştirak halindeki mülkiyetler dışındaki hisseli tapulara bir an önce çare 
bulunmasının ve bu tip satışların tapu sicil müdürlüklerinde yapılmamasının, en azından bu 
tip arsa spekülatörlerini durduracağı kanaatindeyiz. 

Yine, imar planlarının hazırlanmasında esas olan, kadastro çalışmalarıdır, harita çalış
malarıdır. Bunların da Kadastro Genel Müdürlüğünün denetimi altında yapılmasının uygun 
olacağı görüşündeyiz. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 yılı bütçesinin memleketimize hayırlı olmasını di
ler, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erbaş'a teşekkür ederiz. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Batallı. 
Buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Yüce Mecliste bütçesi görüşülmeye başlanan, Bakanlığımla ilgili Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı, genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir kuruluştur. Bu hizmet, 
Başbakan adına, tarafımdan yürütülmektedir. 

Tapu ve kadastro hizmetleri, halen 12 bölge müdürlüğü, 963 tapu sicil müdürlüğü, 269 
kadastro müdürlüğü, 166 kadastro şefliği olmak üzere, toplam 1 410 kuruluşla yürütülmektedir. 

Halen yaklaşık 13 500 adedi dolu, 5 200 adedi boş olmak üzere 18 753 kadroya sahip bu 
Genel Müdürlük, yılda yaklaşık 2 milyon tapu işlemiyle 1 milyon parselin kadastrosunu ger
çekleştirmektedir. Bu işlerin yapımıyla, 1991 yılında, bütçeye 853,5 milyar lira gelir sağlanmış
tır ki, bu gelire karşılık, o sene Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 391 milyar 619 mil
yon lira idi. 1992 yılında, bu miktarın 1,4 trilyon lira olacağı tahmin edilmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu, kadastro ve harita olmak üzere 3 ana dalda 
hizmet vermektedir. Bu hizmetleri kısaca arz etmek istiyorum. 

Tapu hizmetlerinin, ilçe bazında kurulmuş olan 963 tapu sicil müdürlüğü ile yürütülmek
te olduğunu beyan ettim. 1991 yılında işlem sayısı 1 885 181 olarak gerçekleşmiştir. Tapu hiz
metlerinde iş basitleştirmesi yapılarak, vatandaşların taleplerinin geciktirilmeden karşılanması 
sağlanmıştır. 

Kadastro hizmetleri : Kadastro ana planında, kadastro yapılması gereken toplam alan 417 
000 kilometrekare olarak belirlenmiştir. Günümüze kadar il ve ilçe belediye sınırlarıyla, köy
lerde toplam 270 804 kilometrekare alanın kadastrosu tamamlanmıştır. 

Birim mahalle ve köy olarak alındığında, toplam 7 818 mahalleden 6 720 mahallenin, yani 
yüzde 91'inin, toplam 35 896 köyden 20 246 köyün, yani yüzde 61'inin -ki, bu alanın genişliği 
240 847 kilometrekaredir- kadastrosu tamamlanmıştır. 

Ayrıca, 1991 yılında, 302 248 parselde değişiklik işlemi, 1 059,dönüm afet kadastrosu, 92 
197 dönüm yenileme işlemi yapılmıştır. 
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1992 yılında 5 000 kilometrelik alanın kadastrosunun yapılması programa alınmıştır; an
cak, sonradan yaptığımız düzenlemelerde, bunun 8 000 ila 10 000 kilometrekareye çıkarılması 
çalışması yapılmış olup, değişiklik ve afet kadastrosu ile yenileme hizmetleri de taleplere uy* 
gun olarak yürütülecektir. 

Harita hizmetleri : 203 sayılı Kanun gereğince, fotogrametrik metotlarla, 1/5000 ölçekli 
standart topografik harita üretilmektedir. Bu haritalar, kadastro hizmetlerinde ve ayrıca, yatı
rım yapan birçok kamu ve özel sektör kuruluşlarının yatırımla ilgili arazi etüt ve proje işlerin
de kullanılmaktadır. 

Başlangıçtan bugüne kadar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 321124 kilometreka
re, Harita Genel Komutanlığınca 101 902 kilometrekare olmak üzere toplam 423 026 kilomet
rekarelik alanın 1/5000 ölçekli haritası yapılmıştır. Bu sonuca göre, ülkemiz için gerekli olan 
500 000 kilometrekarelik alanın yüzde 84,6'sı tamamlanmış bulunmaktadır. 

1992 yılında, 9 000 kilometrekarelik alanın, 1/5000 ölçekli standart topografik harita ya
pımı programlanmış bulunmaktadır. Fotografik harita büro hizmetlerini ve arşivlenmesini da
ha iyi şartlarda gerçekleştirmek üzere "fotogrametri binası" ihalesi yapılmıştır ve 1992 yılı içinde 
inşaatına başlanacaktır. 

Proje çalışmaları: Tapu ve kadastro hizmetleriyle ilgili tapu kadastro bilgi sistemi (TAK-
BÎS), ülke yüzey ağı sıklaştırması, uydulardan yararlanarak nokta tespiti (GPS) ve Güneydoğu 
Anadolu otomasyon projeleri için çalışmalar yapılmaktadır. Merkezde yürütülmekte olan oto
masyon çalışmaları yanında taşra ünitelerinin bilgisayar ve elektronik ölçme aletleri ile dona
nımı için planlama yapılmaktadır. 1991 yılında 100 adet elektronik takeometre ile 50 adet PC 
bilgisayar satın alınmıştır. Bu donanım, 1992 yılında hizmete konulacaktır. 

Tapu arşiv hizmetleri: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde 15 ve 16 ncı Yüzyıl
lara ait 2 322 cilt tapu tahrir defteri iîe 22 250 adet tapu zabıt defteri bulunmaktadır. Bundan 

- ayrı olarak, cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren ikinci nüsha olarak arşivlenen 265 334 
cilt tapu kütüğü ve 217 525 cilt ikinci nüsha tapu senedi mevcuttur. Bu arşivlerden yılda ortala
ma 250 000 adet eski yazılı kayıt çıkarılmakta ve tapu tahrir defterlerinin Türkçeleştirme çalış
maları, Millî Güvenlik Kurulu ve üniversiteyle koordineli olarak yürütülmektedir. 

Genel Müdürlük merkezinde bulunan bu kıymetli arşivlerin muhafazası için, modern tek
nolojiye uygun koruma sistemi yapılmıştır. Bilgisayar ortamında arşivleme ve değerlendirme 
için çalışmalar sürdürülmektedir. Yeni "tapu arşiv" binasının projesi tamamlanarak ihalesi ya
pılmış, 1992 senesi içerisinde de -yani, bu sene- inşaatına başlanacaktır. 

1991 yılında, tapu arşivinde, 36 yerli, 5 yabancı uyruklu bilim adamı, araştırma ve incele
me yapmıştır. 

Eğitim çalışmaları: Tapu ve Kadastro Eğitim Merkezinde, Kadastro Lisesinde ve liseüstü 
kısa süreli kurslarla kadastro teknisyeni yetiştirilmektedir. Hizmet içi eğitim ve bu sene başlatı
lan işbaşı eğitimi ile, personelin yeniliklere ve gelişmelere uyarlanması sağlanmaktadır. Kadastro, 
Lisesinde ve kadastro kursunda bilgisayar ve bilgisayar destekli donanımların kullanılmasıyla 
ilgili eğitime ağırlık verilerek, ileri teknolojinin uygulanmasına, donanımı kullanacak eleman
ların yetiştirilmesine özen gösterilmektedir. • • ' 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teknolojik gelişmeler ile bu gelişmelere uygun metot 
ve uygulamaların izlenmesini sağlamak için, yurt dışındaki eğitim kurumları ve devlet kuru
luşlarıyla işbirliği yapılmaktadır. Bu amaçla, çeşitli ülkelerdeki-uygulamaları görmek.ve bilgi
lenmek üzere, yurt dışına uzman personel gönderilmektedir. Şu anda da, Almanya'da 4, Hol
landa'da 1 personelimiz eğitim görmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün gelirlerine de şöyle baktığımız zaman şunları gör
mekteyiz : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğündeki iş artışına paralel olarak gelirlerde de ar
tışlar olmakta ve bu, devlet bütçesine önemli kaynak teşkil etmektedir. 1990 yılında Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü olarak 802 milyar 419 milyon liralık bir gelir elde edilmiştir; an
cak, bu gelire karşılık o seneki bütçemiz 221 milyar 848 milyon liraydı. Buna ilaveten, 1991 
yılındaki 391 milyar 629 milyon liralık bütçe karşısında, ülkemize, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü olarak 853 milyar 500 milyon lira gelir sağlanmıştır. 1992 yılında 766 milyar 300 mil
yon liralık bir bütçe hazırlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüldüğü gibi, 1992 bütçesi yüzde 95,7 oranında 
artırılmıştır; ancak, bu artış yeterli değildir. Bütçenin kısıtlı imkânları dikkate alınarak bu ar
tışlar yapılabilmiştir; imkân nispetinde ek ödenek teminine çalışılacaktır. 

Toprak-insan ilişkilerini modellendiren bir bilgi sistemi olarak tanımladığımız tapu ve ka
dastro hizmetleri, toprağa getirilen her türlü yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısını 
oluşturmaktadır. 

Türk Medenî Kanununun öngördüğü şekilde, tapu sicil düzeninin kurulması, tarım, kent-
legmc, yerleşim sorunlarının çözümü, toprağa bağlı kaynakların değerlendirilmesi gibi birçok 
hizmetlerde temel altlık olarak kullanılan tapu ve kadastro bilgileri, kalkınma plan ve prog
ramlarında verilen hedeflere uygun olarak üretilmektedir. Ancak, bilgi toplumu olma yönün
de yarış içinde olan dünyamızda, bu bilgilere kısa sürede ulaşmak, değerlendirmek ve güncel 
tutmak, zorunlu olmaktadır. Diğer taraftan, dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde, gelenek
sel belge arşivi, yerini otomasyon arşivine terk etmektedir. Milyonlarla ifade edilen tapu ve 
kadastro bilgilerinin otomasyonu, günümüzde, yapılması gereken bir hizmet olarak gündemi
mizde yer almıştır. Tapu kadastro bilgi sistemi (TAKBÎS) adı altında projelendirilen bu hizmet 
için, ülkemize en uygun modeli tespit etmek üzere, örnek bölgeler seçilerek çalışmalar başlatıl
mıştır. Bu çalışmalara, tapu kadastro hizmetlerinin yoğun olduğu bölgelere öncelik verilerek 
devam edilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; harita, tapu ve kadastroyla ilgili dünya-: 
daki gelişmeler yakından izlenmekte ve teknoloji transferi zamanında yapılmaktadır. Dış ülke
lere tapu ve kadastro konusunda eğitim verecek uzmanlar ile hizmet verecek donamma sahip 
bulunuyoruz. Niteldm, tapu ve kadastro hizmetleri konusunda görüşmelerde bulunmak üzere 
ülkemize gelen Rusya Federasyonu heyetiyle, 27 Kasım - 4 Aralık 1991 tarihleri arasında, "Ti
carî ve Ekonomik İşbirliğine Dair Anlaşma" çerçevesinde yapılan müzakereler sonucunda, mu
tabakat protokolü düzenlenmiştir. Her iki ülke, harita, tapu ve kadastro hizmetleriyle ilgili de
neyimli olduğu konularda işbirliği yaparak, çalışmalara devam edecektir. Amacımız, ülkemiz
de, teknolojik gelişmeler doğrultusunda pratik yöntemler geliştirerek, birikim ve beklentileri 
asgarîye indirmek suretiyle, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini en kısa zamanda karşılamak
tır; ayrıca, ülkemizde bir asra yakın zamandan beri yürütülen tapu ve kadastro hizmetlerinde
ki bilgi birikimini, dış ülkelerde de sergileyerek, karşılıklı işbirliği içinde hizmet yapmaktır. 
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Sözlerimi tamamlarken, şu hususu önemle belirtmek isterim ki, kadastro, ülkemizde ta
mamlanmamış olmasına rağmen, yatırım hizmetlerinde darboğaz olmamaktadır. Yatırım ya
pılan bölgelere öncelik verilerek, kadastro hizmeti zamanında yapılmaktadır. Diğer taraftan, 
günümüzde tapu-kadastro, yaşayan bir hizmet olup, bu hizmetin bugünkü teknolojiye uygun 
olarak güncel tutulması önem kazanmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de bu amaçla 
çalışmalarını sürdürmekte ve otomasyona geçiş projeleri hazırlamaktadır. 

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
Bütçe görüşmelerimizin ülkemize yararlı sonuçlar getirmesini diler, hepinize saygılar su

narım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz, Refah Partisinden Fethullah Erbaş arkadaşımızın sor

muş olduğu bir sualin cevabını vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Tapu Kadastro Meslek Yüksek

okulunda okuyan gençlerimize -şayet öğrencinin şartları uygun ise- daha önce vermiş olduğu
muz burs bu sene de verilmeye devam etmektedir. Onun için, arkadaşıma gelen bilginin yanlış 
olduğu kanaatindeyim. 

Bu vesileyle, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederiz. 
Şahsı adına, Sayın Tuncay Şekercioğlu; buyurun efendim. (MÇP sıralarından alkışlar) 

TUNCAY ŞEKERCtOĞLU (Elazığ) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün 1992 yılı bütçesi hakkında görüşlerimi belirtmek üzere huzuru
nuzdayım. Sözlerime, büyük Türk Milletinin temsilcisi Yüce Meclise saygılarımı sunarak baş
lıyorum. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluşu, görev ve yetkileri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki 26.9.1984 tarihli 3045 sayılı Kanuna da
yanmaktadır. 

Genel Müdürlük, taşınmazlarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemi ile 3402 sayılı Yasa ge
reğince il, ilçe ve köylerde kadastro çalışmalarını; ayrıca, kalkınma için gerekli olan ve diğer 
kamu kuruluşlarınca da kullanılan çeşitli ölçekli harita çalışmalarını yürütmekle görevli ve so
rumludur. 

Toplumsal ve ekonomik gelişmemize paralel olarak toprağa olan ilginin artması; bir ta
raftan tapu işlemlerinin yıldan yıla artmasına neden olmakta, diğer taraftan da, toprağa bağlı 
•tüm yatırımlar, imar planı uygulamaları, arazi ihtilaflarının çözümlenmesi, adil bir Emlak Ver
gisinin alınması, güvenlik önlemlerinin alınması, kadastro çalışmalarının sıhhatli yapılmasına 
bağlı bulunmaktadır. 

Genel Müdürlük, 2859 sayılı Kanun gereğince, teknik sebeplerle yetersiz kalan veya uygu
lama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesi işlemlerini yapmak; 
ayrıca, 2981 sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
Hakkındaki Kanunun ek ve değişiklikleri gereğince, yaklaşık 575 bin gecekondu ve I milyon 
250 bin kaçak yapı ile kadastro hizmetlerim istenilen sürede bitirmekle yükümlü bulunmaktadır. 
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Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, Türkiye kadastrosunun on yılda tamamlanması hedef
lenmiştir; ancak, 12 bölge müdürlüğü, 962 tapu sicil müdürlüğü, 268 kadastro müdürlüğü ve 
166 kadastro şefliğîyle hizmet yürütmekte olan Genel Müdürlüğün çalışanlarının sayısı teşki
latlara bölündüğünde, her teşkilata ortalama olarak 10 civarında personel düşmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında, on yıl içinde Türkiye'nin kadastro çalışmalarının bitirilebileceğinin hayal olduğu 
ortaya çıkıyor. 

Ülkemizde mülkiyet durumunun tam olarak tespit edilmemiş olması, devletin arazi ve in
tikal vergilerinde, alım satımlarla ilgili vergi ve harçlarında Önemli oranlarda gelir kaybına yol 
açmakta; ayrıca, sosyal huzursuzluklara ve arazi ihtilaflarına neden olmaktadır. Yapılması ge
reken iş, hizmete uygun nitelikte yetişmiş personel istihdam etmek, verimi artırmak ve kaliteyi 
yükseltmektir. Bunun aşılabilmesi için de, Genel Müdürlüğün bütçe imkânlarının günün şart
larına göre desteklenmesi gerekmektedir. 

1991 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 23 milyar 28 milyon; 1992 yılında da 
55 milyar 623 milyon lira ödenek ayrıldığı görülüyor. Rakam olarak bakıldığında, yüzde 
100,273'lük bir artış sağlandığı tespit ediliyorsa da, yıllara göre enflasyonun, paranın ödeme 
gücünde getirdiği gerileme göz önüne alınırsa, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne, büyümeyi 
sağlayacak, yatırımı artıracak bir imkân sağlanamadığı ortaya çıkıyor. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışanların durumu ise daha acıklı bir tabloyu orta
ya koyuyor. Her türlü mağduriyetin bulunduğu arazi şartlarında, dağ bayır demeden görev ya
pan kadastro elemanları için tespit edilen en az 5 250, en fazla 7 500 liralık arazi tazminatıyla, 
bir paket sigara dahi alınamamaktadır. Bu birime verilen kadastro tazminatı teknik personeli 
bir nebze ralıatlatmışsa da bu, yeterli olamamıştır. 

Tapu sicü müdürlüklerindeki personelin durumu ise daha da acıdır. Tapu sicillerinin tu
tulmasında devletin sorumluluğunu belirten Türk Medenî Kanununun 917 nci maddesi, her
hangi bir kusurda; bunun kusuru oranında memurlara rücu edilmesini öngörmektedir. Bununla 
birlikte, tapu sicil müdürleri, tapu harçları ve vergilerin hatalı tahsilinden de sorumlu tutul
maktadır. Bu kadar maddî sorumululuk altında bulunan personelin aldığr ücret ise oldukça 
komik seviyededir. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra yönetmeliğinin olmaması ve personel hareket
lerini düzenleyecek bir atama yönetmeliğinin bulunmaması bir eksiklik olmakla beraber, çok 
çeşitli sıkıntılara da sebebiyet vermektedir, özellikle yükselmelerde, belli yerlere siyasî tavas
sutla gelme temayülünün çalışır durumda bırakılması, ehil olmayanların işbaşına getirilmesi 
sonucunu doğuracağı gibi, ehliyet ve liyakat sahibi gerçek çalışanların çalışmalarını menfi şe
kilde etkileyecek sonuçlar da doğurmaktadır. 

Bir diğer eksiklik de teşkilatın yapılanmasıyla ilgilidir, 26.3.1984 tarih ve 3045 sayılı Ya
sayla teşkilat yeniden yapılanmıştır; ancak, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluşu ve Görev Esas
tan Hakkındaki Kanunda, kuruluşları temsil eden tek bir taşra teşkilatı kurulması temel pren
sip olarak benimsendiği halde, 3045 sayılı Yasaya göre, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün, 
aynı ilde ve bağlı birçok ilçede, birden fazla kadastro ve tapu sicil müdürlükleri kurulmuştur. 
Bunlardan hangisinin idarî yönden mülkî amirlere karşı temsil edileceği ise belirtilmemiştir. 
Kamu yönetiminde, hiyerarşinin aşağıya doğru genişlemesi, yukarıya doğru da daralması gere
kirken; mevcut bu örgütlenmede, hiyerarşik yapının bu genel kuralına uyulmadığı görülmekte
dir. Bir ilçedeki müdürlüğün, aynı yerdeki il müdürlüğüne bağlı olması yerine, bir diğer ildeki 
bölge müdürlüğüne bağlı olması, birçok aksamalara sebebiyet vermektedir. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve teşkilatın modernleştirilmesi ve bil
gi sisteminin kurulabilmesi için maddî imkânlar elde edilmesine matuf Tapu ve Kadastro teşki
latı geliştirme fonu hakkındaki kanun tasarısının bir an evvel yasalaştırılması gerektiğine inan
maktayız. 3194 sayılı tmar Kanunu -istisnaları hariç- vatandaşa, plan yaptırma zorunluluğu 
getirmiştir. Yani, plan yapılması gereken hallerde, bunun, serbest çalışan harita ve kadastro 
mühendislerince yapılması hükmünü amirdir; ancak, istisna kapsamında kalan işlemler (yer 
gösterme, irtifak hakkı tesisi, cins tahsisi vesaire gibi değişiklik işlemleri) kadastro müdürlüğü 
elemanlarınca yapılmaktadır. Kapsamlı işlerde olduğu gibi bu işlemlerin de serbest çalışan ha
rita ve kadastro mühendislerince yapılması halinde, kadastro müdürlüğü, sadece kadastro yap
makla yatırıma yönelecektir. Bu uygulamayla, ülke kadastrosunun bir an önce bitirilmesine 
de imkân sağlanacaktır. 

Varlıkların en güzeli insan olduğuna göre, insanımıza daha iyi hizmet etmek, kahraman 
ecdadımızın kanlarıyla sulayarak bize emanet ettiği bu kutsal vatanımızın her karış toprağını 
haritaya bağlamak ve devlet teminatı altına almak, bu gayeyle çalışmalarım sürdüren Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün yapacağı gayretli çalışmalara bağlıdır. 

Bu maksatla, 1992 yılı bütçesinin, milletimize ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü camia
sına hayırlı ye uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. ' • • ' . . 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sorumuz var efendim. 
BAŞKAN — Soru sormak isteyen arkadaşlarımızı tespit edelim efendim... 
Sayın Ergüder, Sayın Tanık, Sayın Pamuk, Sayın Göktaş. 
Soru soracakları tespit işlemi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Ergüder. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)— Sayın Başkanım, 29 Ekim 1923, cumhuriye
tin ilanı; 12 Mart 1992, bugün; tenzil ettiğimiz zaman, 69 yıl geçmiş. Sayın Bakanımı istisna 
ediyorum, yeni gelmiştir; Tapu ve Kadastro yetkililerine soruyorum : Türkiye'de kadastro ne 
zaman bitecektir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hepsi tamamlanınca mı cevap vereceksiniz? 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Soruların hepsi bitince cevap 

vereceğim. 
BAŞKAN —Peki. 
Sayın Ergüder, biliyorsunuz, soru, şimdiki Hükümetten ve Bakandan soruluyor. Sayın Ba

kanı dışında tutunca... Dışında tutmayın... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Efendim, pek tabiî; ama, Sayın Bakanım yeni 
geldiği için gayri mesul; arz edebildim mi? 

BAŞKAN — Anladım, peki. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Belki benim iktidarımın da mesuliyeti var. O 

kadar söylüyorum! 

BAŞKAN — Peki, anlaşılmıştır efendim. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Yalnız, ne zaman bitecek bu yılan hikâyesi, 
ne zaman bitecek? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz; toprak; toprağa ne zaman 
sahip olacağız? 

BAŞKAN — Çok güzel. 
Buyurun Sayın Tanik. 
SÜHA TANIK (İzmir) — Sayın Başkan, Sayın Bakana sormak istediğim soru : Sayın Ba

kan, İzmir İli, Karaburun İlçesi, Mordağan Belde Belediyesi hudutları içinde ve ayrıca yine 
Mordağan'a yakın Eğlenhoca ve civarındaki bazı köyleri de kapsamına alan ve bu civarda ya
şayan insanlarımızı uzun zamandır rahatsız eden ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 
"padişah tapusu" olarak bilinen konunun, Bakanlığı müddetince çözümlenmesini düşünmekte 
midir? 

Teşekkür ederim. 

RAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Pamuk; buyurun. 

YUSUF PAMUK (İstanbul) — Sayın Başkanım, İstanbul İli, Silivri İlçesi Çanta Köyünün 
kadastro çalışmaları bitti; tapuları ne zaman verilecektir; Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Göktaş; buyurun. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, Tapu Kadastro Yüksekokulunda 
okuyan öğrencilere burs verildiğini söyledi Sayın Bakan. Burs verilme şartları nedir, kendisin
den öğrenmek istiyorum? Daha önceki seneler burs alan öğrenciler bu sene alamıyor; bu ko
nuda tereddütler var. Sayın Bakanın bunu açıklamasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, her şeyden önce, Sayın Orhan Ergüder arkadaşımızın 

şahsımla ilgili olarak ve bir yerde de beni korur mahiyette söyledikleri için kendisine huzurları
nızda teşekkür ediyorum. Her ne kadar, bu görevde üç aylık ve yeni isek de, içine girdiğimiz 
zaman, bazı şeyleri öğrenmiş durumdayız; hangi arkadaşım, neyi sorarsa, cevap verecek du
rumdayız; onun için kendisine teşekkür ediyorum. 

Biz, göreve geldiğimiz günden beri, bizden önceki arkadaşlarımızın bıraktığı yerden ve 
aynı sıkıntıyla devam etmeye başladık. Orada, Sayın Orhan Ergüder arkradaşımızın sorduğu, 
Türkiye kadastrosunun geciktiği hususunu biz de gördük ve bu sıkıntıya parmak basmak iste
dik. Kendimize göre yeniden bir reorganizasyon ile aldığımız yeni tedbirlerle, yeni projelerle 
-değerli arkadaşlarımızın söyledikleri gibi on senede değil- bunu beş altı senede bitirmeyi ken
dimize vazife addettik. Onun için, mevcut kadromuzla, mevcut imkânlarımızla, Cenabı Al
lah'ın da yardımıyla biz bunu beş altı senede bitireceğiz ve değerli milletvekili arkadaşımız Or
han Ergüder'in karşısına da bitirmiş olarak çıkacağız. 

İkinci olarak, Süha Tanık arkadaşımız bir soru sormuştu; o soruya yazılı olarak cevap 
takdim edeceğim; çünkü, sizi yanıltmak istemiyorum. 
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Üçüncü olarak, Yusuf Pamuk kardeşimiz, Silivri - Çanta Köyünde kadastro durumunu 
sormuştu; kadastrosu bitmiş durumda. 

YUSUF PAMUK (İstanbul) — Kadastro bitti de, tapular ne zaman verilecek? Köylü ta
puları bekliyor. 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Tapu çalışmalarında, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü yönünden bir aksaklık veya geciktirme yok; ancak, tapu verme 
konusu, biliyorsunuz, belediyelerle beraber, diyalog içinde yürütüldüğünden; ancak, onlardan 
temin ettiğimiz takdirde, tapular şu tarihte verilecek bu tarihte verilecek diyebileceğiz. Ancak, 
konuyu yine araştıracağız, tapuların verilmesini temin etmeye çalışacağız. 

Son olarak, Kemalettin Gökt&ş kardeşimiz, burs şartlarım sormuştu. Burstan istifade ede
bilmek için, birinci sınıfta 21 yaşını, ikinci sınıfta 22 yaşını geçmemiş olmak şartı aranmakta, 
bir de başarı durumlarına bakılmaktadır; bunun haricinde hiçbir şeye bu'kılmamaktadır. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Yaş ve başarı durumu müsait olan herkes yarar
lanabilecek mi? 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) - - Bu durumda olup da burs iste
yen herkese verebiliyoruz; eğer siz de müracaat ederseniz, böyle bir yakınınız varsa, ona da 
yardımcı oluruz. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Tapu ve Kadastro Genel Âiüdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a Lira 

Genel Yönetim ve Destek hizmetleri 55 623 000 000 

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

Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri Çalışmalarının Yürütülmesi 694 177 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 16 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 766 300 000 000 

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

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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Prog. 
Kodu 

101 

1.11 

900 



2. — Tapu ve Kadastro Gemi Müdürlüğü 1990 Malî Yık Kesinhssabı 
BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçil 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum 

A ~ CETVELİ 

E 
Genel ödenek Toplam de 

Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 16 930 280 000 16 095 299 204 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mistir. «v 

I 
^ 111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri Çalışmalarının Yürü-
b tülmesi 235 341 970 000 240 059 500 091 
i 
1 BAŞKAN — Kabul edenler... Bmeyenîer... Kabul edil

miştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 7 693 760 000 S 422 869 232 

BAŞKAN — ICabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 53 237 134 50 854 000 

BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

IÖPÎAM 260 019 237 134 264 62M 522 S27 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 malî yılı kesınhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabı 

kabul edilmiştir; hayırlı olsun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Bütçeyle ilgili bugünkü çalışma programımız tamamlanmıştır. 
Birinci Oturumda alınan karar gereğince, söz konusu kanunu görüşmek için saat 22.30'da 

toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.13 

o 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 22.30 

BAŞKAN : Başkanveldli Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Haliİ Çulhaoğlu (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, bir arzım var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, şu anda bize ulaşan bilgilere göre, TRT 

televizyonundan ye diğer özel televizyon kanallarından aldığımız bilgilere göre, Dağlık Kara-
bağ'da önemli olaylar cereyan etmektedir ve Karabağ, düşmek üzeredir. Böylesine önemli bir 
zaman kesitinde, Meclisin bu oturumunda Hükümetin bilgi vermesini talep ediyoruz. 

Durumu takdirlerinize arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bilgi vermek, Hükümetin takdirindedir. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hükümet var mı? 
BAŞKAN — Var efendim, var; çok şükür, Hükümet var; Allah, Türkiye'yi hükümetsiz 

bırakmasın. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hükümet, bilgi vermek gibi bir ihtiyaç duymuyor 
mu efendim? Bir sorsanız Hükümete* 

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

2. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 
20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Thkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/358, 
3/325) (S, Sayısı : 53) (1) 

BAŞKAN — Sabahki oturumda alınan karar gereğince, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Kanun 
ve Anayasdnın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon burada mı efendim? Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
53 sıra sayılı basmayazıda 3373 olarak yazılan kanun numarası 3773 olarak düzeltilmiştir; 

bilgilerinize sunuyorum. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

(1) 53 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Kanunun tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Gruplardan, şu ana kadar bir talep gelmemiştir. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — ANAP Grubu adına Ekrem Pakdemirü. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Pakdemirli. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) -~ Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; sözlerime başlarken, hepinize saygılar sunuyorum. 

İsterdim ki, şu anda, Hükümetten, yetkili bir arkadaş, Dağlık Karabağ'ın düştüğü veya 
düşmek üzere olduğu bir anda, milletvekillerini tenvir etsinler. Şöyle bir düşündüm ki, Dağlık 
Karabağ'da hürriyet ve istiklal savaşı varken, ölüm, kalım savaşı varken, biz burada vergi ka
çakçılarını affetmekle meşgulüz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Ayıptır, ayıptır; herkes, sizin kadar milliyetçi. 
BEKİR SAMİ. DAÇE (Adana) — İstismar etme, 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Kimseyi kaçakçı diye itham edemezsin. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Sayın arkadaşlar, o zaman, lütfen müsaade buyu

rur musunuz?.. Kanunun maddesinde, hangi kaçak işlerin affedildiğine dair hüküm var. Mad
deyi okuyayım... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) —-İstismar yapma; sana yakışmıyor. 
MUHTAR MAHRAML1 (Tekirdağ) — Kanun çıkarılırken neredeydin sen? 
BAŞKAN — Bir saniye arkadaşlar... Konuşmacıya müdahale etmeyelim; Başkanlık gere

ğini yapar. 
Konuşmanıza devam edin efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Sayın Başkan, madde 10'un başlığını okuyorum; 

arkadaşlarım bir daha hatırlarlar... 
BAŞKAM — Süreniz 20 dakikadır; zaman kaybetmeyin. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — "işyeri kapatma, kaçakçılık ve kaçakçılığa teşeb

büs cezalarının uygulanmayacağı haller..." Bunun Türkçesi, kaçakçıları affedeceğiz demektir; 
bunun başka bir izah tarzı var mı? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Hoca, bazı şeyler yakışmıyor. 
MUHTAR MAHRAMLf (Tekirdağ) ~~ Tamamı mı kaçakçı? 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, tabiî ki, bize müsaade ederse
niz, konuşuruz; sonra siz de buraya buyurur, fikrinizi söylersiniz, değil mi? Burası, Meclisimiz 
ve hür konuşma platformu. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Ben size kanunun maddesi
ni okudum. 

BAŞKAN — İzin verir misiniz Sayın Pakdemirli? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Buyurun efendini. 
BAŞKAN — Gecenin bu saatinde çalışarak büyük bir hizmet veriyorsunuz. Lütfen, ko

nuşmacılara müdahale etmeyin. Konuşma süreleri, gruplar adına 20'şer dakika, şahıslar adına 
ise 10'ar dakikadır. Sayın konuşmacı 20 dakikasını değerlendirebilsin lütfen. 

Buyurun efendim. 
MEHMET CEBİ (Samsun) —- Adam gibi konuşsun. • •' v 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor. 
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MEHMET ÇEBl (Samsun) ™- Gayet iyi duyuyor. 
EKREM PAKDEMlRLÎ (Devamla) — Duymuyor... Duysun da, bak, ne demek o? Ben, 

adam gibi konuşuyorum; siz, adanı gibi sormasını bilin önce. 
MEHMET ÇEBt (Samsun) — Esnafa, kaçakçı diyemezsin. 
EKREM PAKDEMİRLÎ (Devamla) — Kanunun maddesini okudum, anladın mı? 
MEHMET ÇEBt (Samsun) — Sizin daha önce çıkardığınız kanun nasıldı? 
EKREM PAKDEMlRLÎ (Devamla) — Allah Allah!.. Peki, bakanınız geldiği zaman so

rarsınız aynı şeyi. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, yeni bir hükümetimiz var; Allah uzun ömürlü etsin: (DYP 

ve SHP sıralarından "Amin" sesleri) 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — İçinden gelerek söyledin değil mi? 
EKREM PAKDEMlRLÎ (Devamla) — İçimden gelerek söyledim tabiî. 
Koalisyonu meydana getiren her iki parti, ne programlarında ne seçim bildirgelerinde ne 

de koalisyon protokolünde vergi affı diye bir şey yazmışlar; ama, her nedense, bu yasa, para
şütle, birden önümüze geldi, ve bugün burada saat 22.30'da bunu konuşuyoruz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Biz mi getirdik; Çankaya gönderdi. 
EKREM PAKDEMlRLÎ (Devamla) — Fikir değiştirilmiş olabilir; ama, önemli olan, bu 

kanunla ne yapılmak istendiğidir. 
Değerli arkadaşlarım, bazı arkadaşlar -oradan laf atanlar da var- siz de zamanında böyle 

bir kanun çıkarmıştınız, diyecekler. Bizim çıkardığımız kanun ile bu kanun arasında hiçbir bağ
lantı, hiçbir irtibat yoktur. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Dinler misiniz?.. 

Biz, 4 Aralık 1985'te burada bir kanunu konuşmuşuz, 3 Aralık 1988 tarihinde bir başka 
kanunu müzakere etmişiz ve 15 Aralık 1990 tarihinde yine bir kanun geçirmişiz. Bizim zama
nımızda geçirilen bu üç kanun da, mevcut vergi kanunlarının kökten değişikliğini içeriyor. Bunları 
değiştirdikten sonra, bu konudaki eski rejimle yeni rejim arasında irtibatı sağlamak için, bu 
kanunlara geçici birer madde koymuşuz, bir tek madde ve o geçici maddelerle de küçük esnaf 
ve sanatkâra bir imkân tanımışız. Nedir o imkân; 1985 yılında demişiz ki 300 bin liraya kadar 
olan vergi borçlarınızın şu şu şu şartlarla, aslını alacağız, faizini affedeceğiz. 1988 yılında da, 
500 bin lira demişiz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — O zamanın iki daire parası. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Canım, neyse; yani, iki daire, bir daire... 
Sayın Başkan, arkadaşlar böyle laf atarlarsa, 20 dakikada, söyleyeceklerimi bitirebilir mi

yim; bitiremem. 
BAŞKAN — Ben saat tutuyorum efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İnkitalar dahil mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Saat tutuyorum efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İnkitalar dahil değil, değil mi efendim? 
BAŞKAN — Ben, saat tutuyorum efendim; ama, bakınız.sizin arkadaşlarınız da vakit ge

çirtiyorlar. 
EKREM PAKDEMlRLÎ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bakınız, siz, boş yere, şu id

diadasınız : ANAP döneminde böyle bir karar çıktı, biz de onun yolunda gidiyoruz. Hani, 
bizim yolumuzda gitmeyecektiniz ya? Hep, bizim karşımıza çıkıp da, biz, sizin yaptıklarınızı 
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yapmayacağız, dememiş miydiniz? (ANAP sıralarından alkışlar) Kaldı ki, bizim yaptığımızın, 
şimdi sınırsızını getiriyorsunuz ve hakikaten -arkadaşlarım alınmasın- bu işte, vergi kaçakçısı
nı affediyorsunuz. , 

MEHMET GEDtK (Bursa) — Hayalî ihracat?.. 
EKREM PAKDEMÎRLİ (Devamla) — Yok, hayalî ihracatın affıyla ilgili özel bir madde 

geçirebildik çok şükür, onunla bir şey yok. 
Şimdi, 15 Aralık 1990 tarihinde de kantarın topunu biraz kaçırmışız ve af limitini 25 mil

yona çıkarmışız!.. 1990 yılında 25 milyon liraya bir daire alınır mıydı? Değerli arkadaşım ora
dan laf atıyor da... -

Neyse... Biz de burada bu kanun için çırpındık ve hep dedik ki, bir limit koyalım; böyle
likle, bazı dürüst ve ve şerefli işadamlarına da, yakınlarına da leke getirtmeyelim; çünkü, on
lar, sizin arkadaşlarınız olduğu kadar, bizim de arkadaşlarımız, bu memleketin de vatandaşı; 
biz de onları düşünüyoruz, merak etmeyin. (DYP sıralarından "Doğru!.." sesleri) 

Doğru olan, belli bir limitle affedeceksiniz, küçük esnaf ve sanatköra dönük bir şey yap
manız lazım. Burada inatlaşmak, size bir şey kazandırmaz, bize de kazandırmaz; siz nasıl olsa 
geçireceksiniz bunu; ama, sonra bu dönecek, ayağınıza takılacak, ayağınıza... 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Geçireceğiz; biz geçirelim de... 
EKREM PAKDEMÎRLİ (Devamla) — Dönüp dönüp hep diyecekler ki; bunlar, kaçakçı

ları affettiler. 
Arkadaşlar, biz bü mevcut kanuna niye karşıyız, onu açıklayayım : 
Afta, bir sınır getirmiyorsunuz. Hangi affa bakarsanız bakın, hangi istikamette bakarsa

nız bakın, ister sosyal olsun ister ekonomik ister malî olsun, hepsinde bir sınır vardır. Mesela, 
adlî bir af getiriyorsunuz, belli bir sınır koyuyorsunuz; diyorsunuz ki, müebbetler şu kadar, 
idamlıklar bu kadar"... 

SIRRI SAKIK (Muş) — Onlar affedilmez... 
EKREM PAKDEMÎRLİ (Devamla) -r Yani, affa, belirli sınırlar getiriyoruz. Sınırsız bir 

af getirilmiş, Allahtan o da çalışmamış; 1983 yılında askerî idare zamanında getirilmiş; ama, 
çalışmamış; çünkü, bazı noktaları eksik; kimse de öne çıkıp, evet, ben vergi kaçırdım, vergi 
kaçakçısıyım dememiş ve bunu kendisine uygulatmamış. Dolayısıyla, onu da istisna ederseniz, 
sınırsız bir af yok. 

Şimdi, aftan faydalanmayı çok küçük bir meblağ ödemekle mümkün hale getirdiğiniz için 
de sisteme karşıyız; yani, affederken, ufak bir cezanın da olması lazım. Affettiğimiz rakam, 
vergi esasından çok daha fazla. Elbette, Sayın Bakan çıkacak, efendim, biz, verginin aslını alı
yoruz diyecek. Buna; yani verginin aslını alıyoruz cümlesine, herhalde artık hiç kimse inanmı-
yordur; çünkü 1987 yılının 10 milyon lirası, bugünün tam 110 milyon lirası eder. (DYP sırala
rından "Sayenizde" sesleri, gürültüler) 

Doğrudur; sizi de göreceğiz; bu yılın sonunda, sayenizde mi değil mi, ben sizi göreceğim. 
Doların değeri ne oldu biliyor musunuz; sizin yıl için düşündüğünüz ortalama değere 100 lira-
cık kaldı; yani, insaf edin; bizim bıraktığımızda, dolar 4 960 lira idi; gazeteye bir bakıverin. 

Değerli arkadaşlar, biz, aynı zamanda, KDV ve Gelir Vergisi kesip de devlete yatırmak 
mecburiyetinde olan mükellefe sınırsız af getirdiği için de bu kanuna karşıyız; çünkü, KDV, 
vergi mükellefinin kendi çalışmasıyla elde edilmiş olan bir vergi değil, halktan toplanan ver-
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gidir ve bunun götürülüp devlete yatırılmaması söz konusudur. Bu zihniyet eğer doğru ise, tu
tarlı ise, şuraya bir madde daha ekleyeceksiniz, diyeceksiniz ki, tahsildarların da zimmetlerine 
geçirdikleri paralar aftan yararlanır. Bu manüğı başka türlü tamamlamak mümkün değil. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Çünkü, KDV'yi kendisi istihsal etmiyor; başka bir tabirle,kendisinin ça
lışmasıyla elde edilen değil, vatandaşın ödediği verginin devlete yatırılmasıdır. Demek ki, bu
rada sınırsız bir af getirme söz konusu olmaması lazım. 

Şimdi, Sayın Maliye Bakanı gelir; yahu, eskiden de çıkarmıştık, der. Eskiden çıkardığınız 
sınırlı idi; 200 bin lirayla, 300 bin lirayla bağlı idi; bunlarla da kalmayıp... 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Yüzde 30'Ia da kalmadı. 
EKREM PAKDEMlRLt (Devamla) — Hayır efendim. 
Bunlarla da kalmayıp, doğruyu yapmak. lazım. 
Farz edin ki, biz yanlış yaptık. Sizin isminiz de Doğru Yol; böyle doğru yol olur mu; nasıl 

doğru yolmuş bu; epeğri, bir tarafı doğru görünmüyor. (ANAP sıralarından alkışlar) 
SELAHATTlN KARADEMÎR (Kahramanmaraş) — Bizce doğru. 
ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — DYP'ye dil uzatma. 
EKREM PAKDEMlRLt (Devamla) — Bir de, bu kanuna şundan dolayı karşıyız: İşyeri 

kapatma noktasına gelmiş ve vergi kaçakçılığı sabit olan insanla, hakikaten güçsüz olup, öde
yememiş olan insana, affı, aynı biçimde uyguluyorsunuz. Allah bile, yapan ile yapmayan hiç 
bir olur mu; bunlar mukayese edilir mi, demiş. Siz bunu da yapıyorsunuz; birisi kaçakçılık 
yapmış; birisi gariban, zavallı, ödeyememiş; ikisini de aynı kefeye koyuyorsunuz. Böyle adalet 
mi olur?.. 

İRFAN KÖKSALAN (Ankara) — Ayet, "yapan ile yapmayan" değil, "bilen ile bilmeyen 
hiç bir olur mu?" olacak. 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — Ayeti yanlış tefsir ediyorsun. 
EKREM PAKDEMlRLt (Devamla) —- Ben, tefsir yapacak güçte değilim, aklımda kalan

ları söylüyorum. Eğer, günah işlediysem, Allahtan da af dilerim; ama, yapan ile yapmayanın 
aynı olmayacağına dair bir mantık var; bunun ayet olmasına da lüzum yok, hadis olmasına 
da lüzum yok; belki de vardır; yani, bilmiyorum. Yapan ile yapmayan aynı kefeye konulmaz; 
bu kadar basit. 

Şimdi, bu kanuna karşı olmamızın tekrar altını çiziyorum. Hakikaten, hasbelkader, çeşit
li sebeplerden dolayı vergisini ödeyememiş insan olabilir; ona el uzatın; sizin siyasî bir tercihi
nizdir, yaparsınız; ama, 10 uncu maddede, vergi kaçırmışsa, onu da aynı biçimde affediyorum, 
diyorsunuz; onu kabullenemiyoruz. , 

Bu kanuna, bir de, şeffaf olmadığı için karşıyız. Hani siz, şeffaf idare diyordunuz; hatta, 
karakolların bile duvarları camdan olacaktı?.. 

Şeffaf idare iseniz, 100 milyar liradan, tekrar altını çiziyorum, 100 milyar liradan fazla 
bir vergi affından faydalandıracağınız insanların hadi ismini vermeyin, hiç olmazsa sayısını 
verin de, bu kamuoyu tatmin olsun. Yani, kamuoyu, bu konuya çok duyarlı olmuştur ve haklı
dır da; çünkü, siz, güçsüz esnafı değil, 100 milyar liranın üzerinde KDV'yi ödemeyen adamları 
da affediyorsunuz. 

Bakın, ben size söyleyeyim; öyle gruplar, holdingler var ki, şu anda aylık cirosu 1,5-2 tril
yon lira. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — ENKA?.. 
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EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Neyse; yani, ENKA da olur, başkası da olur. 
Koyun bunun yüzde 10 KDV'sini, etti mi size 200 milyar liralık KDV; hadi, almayın baka

lım bu parayı!.. Yazık değil mi! Bu, vatandaşın parası. Nasıl yapabilirsiniz bunu; böyle bir günde, 
siz; buna nasıl, evet diyebilirsiniz, nasıl parmak kaldırırsınız? (ANAP sıralarından alkışlar, DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler) ' , ' . 

Değerli arkadaşlarım, bizim önerimiz çok basit: Bir sınırın getirilmesi. Eğer, sınır getire-
miyorsanız -bazı angajmanlarınız olur, bazı taahhütleriniz vardır; bilmeyiz biz yani(!)- angaj
manlarınız varsa, hiç olmazsa, ismi de vermeden bir şeffaflık getirin. 

Burada Sayın Başbakan konuşurken, oradan ben bir laf attım, dedim ki; Sayın Başbakan, 
yani hiç olmazsa... ' 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sen de laf atıyorsun yani!.. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Evet, attım, doğrudur. (Gülüşmeler) 

Dedim ki; Sayın Başbakan, lütfen, hiç olmazsa belirli büyüklüğün üstündekileri, isim ver-
mesek bile... Kaldı ki, isim verilebilir; ben de Maliye Bakanlığı yaptım... (DYP ve SHP sırala
rından "İsim verilemez" sesleri, gürültüler) 

Kim diyormuş isim verilemez; ben diyorum, isim verilir; ama, isim vermiyorsunuz, hiç 
olmazsa sayısını verin; deyin ki, 10 milyarın üzerinde faydalanan 120 insan olmuştur. Bunu 
deyin ki, herkes bilsin, ben de bileyim; KDV'nin ne kadarını kaçakçıya kaptırmışım, bileyim; 
işçiden kesilmiş olan Gelir Vergisinin ne kadarının kaçtığını ben de göreyim; ben vatandaş de
ğil miyim? (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

ÎBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Adalete sığınma. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bakın, şunu söyleyeyim : Hemşerim Maliye Baka
nımız burada çıkar der ki, yahu, bu paralar bizim zamanımızda mı kaptırılmıştır? Ama, bu 
doğru değil. Donmuş alacak varsa, benim suçum, ben tahsil edemedim. Donmuş alacakları 
burada bir maddeye koyuyoruz. Geriye kalan 22 maddenin hükümlerinden ödeme zorluğuna 
düşmüş olduğu da belli olmayan, geçen ay veya daha evvelki ay vergi borcunu ihtilaflı duruma 
sokmuş, hele hele, siz, bu af çıkacak dedikten sonra ihtilaflı duruma sokmuş olan insanlar 
faydalanacak esas. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Kanunu çıkarttırmıyorsunuz. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Biz, kanunu hemen çıkartalım diyoruz. Hatta, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda; bakın, Hazine her gün zarar eder, akıllı olan adam vermez vergisini, 
bir an önce bunu çıkaralım dedim. Sayın Bakan hatırlar onu; ama, biz, sınır koyalım diye 
çırpınıyoruz, başka bir şey yapmıyoruz. İstediğimiz şey, hiç olmazsa, adam vergi kaçırdıysa, 
50 milyona kadar, ne bileyim, 40 milyona kadar bir şey olsun. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Gel, yarım saatte çıkaralım şu kanunu. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — 50 milyon lirayla sanırlayın, bu kanunu yarım sa

atte geçirelim. (ANAP sıralarından "Var mısınız?" sesleri; DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Gelemezler; yok; boşuna... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler; ANAP sıralarından "Ha
di, hadi" şeşleri) Değerli arkadaşlarım, lütfen... Ben konuşayım. (ANAP sıralarından "Hadi" 
sesleri) Olmaz, olmaz; taahhütler var; siz oradan boşuna konuşuyorsunuz. (DYP ve SHP sıra
larından gürültüler) 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi bakın, bu sınırsız afla, bir de şöyle problem çıkaracaksınız; 
bunu, maalesef söylemek mecburiyetindeyim : 1978 yılında, bir büyük firma -daha küçükleri 
var; ama, ben size büyüğünü anlatıyorum- vergisini ödeyemediği için, Maliyeyle ihtilafa giriyor. 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Her yerde anlatıyorsun bunu. 
EKREM PAKDEMlRLt (Devamla) — Ama» o sırada siz Komisyondaydınız; arkadaşla

rın hepsi Komisyonda değildi ki. Sen, istersen bir kahve içmeye çık, rahatlarsın. 
Şimdi, o zaman, 1-1,5 milyarlık bir ihtilaftı; birikmiş, birikmiş, 30 küsur milyar olmuş. 

Bu 1986 yılında teferruğ edildi; yani devletleştirildi; parayı ödeyemiyorsun, fabrikayı alıyorum, 
dedi devlet ve aldı. Aldıktan sonra, buraya muazzam paralar dökdük. (DYP sıralarından "Paktaş 
mı?" sesleri) 

Ben isim vermiyorum, arif olan bilir zaten. Şimdi, buraya büyük paralar döktük, firmayı 
çalıştırdık, geliştirdik; firma halen çalışıyor. Bunu sınırsız yaptığınız zaman, gelecek o zat -
yani, bunu yapmaması içirt aptal olması lazım-1,5 milyarı verecek size, fabrikasını geri alacak. 
Fabrikanın bugünkü bedeli, borçları çıktıktan sonra, net 250 milyardır. Vicdanınız elveriyor-
sa, yapın. Kaldırırsınız parmaklarınızı; ama, rûzu mahşerde hesabını da verirsiniz arkadaşlar. 
O kadar da kolay değil. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

SIRRI SAKIK (Muş) —-Sayın Pakdemirli, siz bu kadar suçsuz musunuz? 
BAŞKAN— Sayın Pakdemirli... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Buyurun Sayın Başkan. 
BAŞKAM —- Süreniz doldu; lütfen toparlayın efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, biz Anavatan Partisi Hüküme

ti olarak... 
CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Hangi hükümet? 
EKREM PAKDEMlRLt (Devamla) — Eski hükümetler canim; Allah Allah!.. İşinize gel

diği zaman, "sekiz yıl idare ettiniz" diyorsunuz ya. 

Vergi denetim ordusunu yüzde 60 artırdık. Daha randımanlı çalışmaları için, onları işe 
daha çok ısıtmak ve sistemdeki kaçakları asgarîye indirmek için onlara bir fon kurduk. Bizim 
iyi niyetimizden hiç kimsenin şüphe etmeye hakkı yok. Ben, sizin, ne kadar elemanla orayı 
takviye edeceğinizi takip edeceğim. Biz, bunların sayısını yüzde 60 artırmışız. Tabiatıyla, eli
mizde imkân olsaydı, vasıflı arkadaşlar bulabilseydik, belki daha da büyütebilirdik o orduyu. 
Ondan sonra, modern sistemleri getirdik. Ne yaptık; yazarkasayı getirdik, ekonomiyi belge al
tına almak için. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Hoca, yazarkasadan kimler zengin oldu? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Yazarkasa, bir ekonominin belge düzenine bağ

lanması için lazım gelen, şart olan, kaçınılmaması gereken bir alettir. Buradan biri zengin ol
duysa, hukukî yollardan, kanunî yollardan olduysa; biz, sadece, kendisini tebrik ederiz. Biz, 
mülkiyete düşman olan, servete düşman olan.bir parti değiliz ki; niye karşı olalım yani? (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

SIRRI SAKIK (Muş) — Siz, küçük esnafa düşmansınız. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Değerli arkadaşlar... 
BAŞKAN — Toparlayın Sayın Pakdemirli. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
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. Şimdi bakın, benim zamanım çok. Eğer siz, bu 50 milyonluk sınırlamayı veya 100 milyon
luk sınırlamayı getirirseniz, şuradan çok çabuk geçer, bizi de üzmeyin, kendinizi de üzmeyin. 

Saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli'ye teşekkür ederiz. 
Refah Partisi adına, Sayın Oğuzhan Asiltürk, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Muhterem Başkan, değerli 
arkadaşlarım; izin verirseniz, böyle karşılıklı bir mücadele şeklinden çıkaralım, ben size, ka
muoyunda bu kanunun nasıl algılandığını anlatayım; takdir size aittir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Faizleri affedelim!.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, belki iyi müdafaa edilme
di, belki bunda sizin de kabahatiniz var; ama, kamuoyunda şu kanunun algılanma şekli, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden, birtakım kimseler, haksız bazı imkânlar tanınıyor, şeklindedir. Bi
ze ulaşan -hepimizin seçmeni var, hepimizin teşkilatları var- bize gelen bütün tenkitler bu ko
nudadır. Vatandaş, "Birtakım aflar zaman zaman yapılmıştır, bunda fazla beis görmüyoruz; 
ama şu getirilen af ile hiçbir sınır ve kriter konulmuyor. Mesela, on yıl ve daha da fazla bir 
zamandan beri bu devlete vergi ödemeyenlere bir rüçhaniyet tanındığı ve ödemeyenleri taltif 
ettiği için, biz rahatsız oluyoruz*' diyor. Bize intikal eden budur, inanıyorum ki, bu, sizlere 
de ulaşıyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bize de ulaşıyor. ~ 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Böyle olunca, buna bir çözüm yolu bulunabilir. 
Geçmiş dönemlerde, şartlar itibariyle, bazı müesseseler ve şirketler eşit yarışma şartlarında ol
mayabilir, bunu siz de biliyorsunuz. Kelimeleri dikkatle kullanıyorum. Bu şirketlere birtakım 
özel davranışlar da gösterilmiş olabilir ve bunlardan dolayı mağdur da edilebilirler; ama şu 
getirdiğimiz kanunla, dürüst, namuslu ve vergisini ödeyen vatandaşla, vergisini ödemeyen va
tandaş arasında ayırım yapılıyor ve vergisini ödemeyen lehine bir tercih yapılıyor. Bunun dü
zeltilmesi lazım. Bir araya gelip, belirli çalışmaları yapabilir ve bu rahatsızlığı önleyecek bir 
düzenlemeyi getirebilirsiniz. Bunu istemek bizim de hakkımız, vatandaşın da hakkı. 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Vatandaştan ne kadar uzaktasın. 
NECMt HOŞVER (Bolu) — Faize karşısınız ya... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Şimdi, kamuoyunda niçin reaksiyon oluyor, bir 

iki cümleyle ifade edeyim. Bir defa, af sınırsızdır, böyle olmaması lazım. 
NECMİ HOŞVER (Bolu)— Konuyu saptırıyorsun... Faize karşı değil misiniz? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Hep "faiz" diyorsunuz, faize dayanarak, milyar
larca borcu olanları da bağışlayalım diyemeyiz. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Faize karşı değil misiniz? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Faizi affetmiyorsunuz... (DYP ve SHP sıraların

dan "faiz affediliyor" sesleri) 

On yıl önce ödenmesi gereken 1 milyar liranın on yıl sonra alım değerinin ne olduğunu 
düşünürseniz, siz faizi affetmiyorsunuz, ana parayı affediyorsunuz. (DYP ve SHP sıraların
dan gürültüler) 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Bilmeden konuşuyorsun, yanlış konuşuyorsun. 
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OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Dolayısıyla, on yıl önce 100 milyon lirayla 2 tane 
daire alabilirdiniz; şimdi 100 milyon lirayla onun bir odasını alacak durumdasınız. Dolayısıy
la, "ben vergiyi vermeyeyim, vermeyeyim, vermeyeyim ve bu birikip milyarlara çıksın; ondan 
sonra da, nasıl olsa bir af çıkar" diyenlere yardımcı olmayı, şahsen doğru bulmuyorum. Eğer, 
bir değerlendirme yapıp, bir hesap yapıp, buna bir sınır koyduğunuz takdirde, kamu vicdanın
da da belli bir rahatlama meydana gelecek. Bu kanunun, bir sınırsız af getirdiği için, mutlaka 
düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarımın, hepsi de bu memleketin hayrına hizmet yapmaya çalışıyorlar, bu
na inanıyorum. Bizim kimseyi itham ettiğimiz yok. Çoğunu şahsen tanıdığım DYP'li ve SHP'li 
değerli arkadaşlarıma şunu hatırlatmak istiyorum : Kısa bir süre önce bu Mecliste çiftçilerin 
borcunu da affettik. Bunun daha sağlıklı çıkması için biz çırpındık, didindik. Şu anda sizin 
partinizde olan, Ziraat Odaları Birliği eski Başkanı arkadaşımızdan, bu alınan kredilerin sını
rını sorduk, 15 milyondan fazla olmadığını ifade ettiler. Biz de, bu affedilecek çiftçi borçları
nın 5 milyon liralık kısmının 15 milyon liraya çıkarılmasını istedik. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi üyesi değerli ar
kadaşlarımın oylarıyla, borcu olan küçük çiftçiye 15 milyon liralık af çok görüldü ve S milyon 
lira ile sınırlandırıldı. Peki, niye holdinglere sınırsız af getiriyorsunuz? (RP ve ANAP sırala
rından alkışlar) Yani, olmaz bu, vicdanımı sızlatıyor. İnanıyorum ki, beni dinleyen arkadaşla
rımın da vicdanını sızlatıyor. Küçük çiftçinin 5 milyon lirasının affı 15 milyon liraya çıkmıyor; 
ama, holdinglerin milyarları, trilyonları affediliyor...' 

Bizim de kamuoyuna karşı mesuliyetimiz var. Bunu, elbirliğiyle düzeltmemiz gerekir. Onun 
için, diyorum ki, küçük çiftçilerin affına ilişkin tasarıda 5 milyon liralık sınır getirdiniz, şu 
anda görüştüğümüz konuda da 30 milyon, 50 milyon, 100 milyon diye bir sınır getirin lütfen, 
adil olmak lazım. Bu, adil bir tatbikat değil. Çiftçinin kimsesi yok, zavallı, gücü yok; bunlara 
başka türlü muamele edeceğiz, holdinglere gelince, tamamen daha değişik davranacağız... 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — O, bankadan borç para almış. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Bu, doğru değildir, adil değildir; vicdanları sızla

tan işte budur. Bunun düzeltilmesini teklif ediyorum. 
Yine, vicdanları sızlatan ikinci bir hususu biraz önce konuşan eski Maliye Bakanımız da 

ifade ettiler. Sizinyerinizde olsam, kanunun 10 uncu maddesine şu başlığı koymam. Ne diyor 
başlıkta? "İşleri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı 
Haller ve Bununla İlgili Şartlar." 

Sizin aleyhinizde bir şey olsun diye düşünsem, bu teklifi yapmam. Hiç olmazsa, bunun 
adını değiştirin. Yani, "Biz kaçakçıyı affediyoruz" diye kamuoyunun karşısına çıkmayın, bu
nun adını değiştirin, metni belli şekillerde kabul edilir hale getirin. Metni sizlere okuyorum : 

"344 ve 358 inci maddelerinde yer alan kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını 1.1.1992 
tarihinden önce işleyen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmamış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaz..." yani, 
"Kaçakçılık olsa da, bundan sonra suç duyurusunda bulunamayacağız" diyorsunuz. Bu doğ
ru değil ki... "... suç duyurusunda bulunulup soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasın-. 
da bulunan kamu davaları ortadan kalkar diyor" Bu, bizim vicdanımızı sızlatıyor, inanıyorum 
ki, sizin de vicdanınızı sızlatıyor. 

Bunu düzeltmemizi arz ve teklif ediyorum, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Asiltürk'e teşekkür ederiz. 
Grupları adına söz isteyen?... Yok. 
Şahısları adına 5 kişi söz istedi, ancak 2 kişiye söz verebiliyoruz. Şahısları adına söz iste

yenleri -saatleri ile tespit ettik- gelen sıraya göre okuyorum : 
Sayın Turhan Tayan ve Sayın Nihat Matkap 22.15'te, Sayın Işın Çelebi 22,39'da, Sayın 

Adnan Kahveci 23.00'te, Sayın Selçuk Maruflu 23.00'te söz almak için Başkanlığımıza baş
vurmuşlardır. Bu duruma göre, Sayın TUrhan Thyan'Ia, Nihat Matkap'a şahısları adına söz verme 
imkanına sahibiz, diğer arkadaşlarımızdan özür dileriz. 

Hükümet adına, Sayın Sümer Oral; buyurun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan değerli mil

letvekilleri; görüşmekte olduğumuz kanunu Plan ve Bütçe Komisyonunda, yirmigün kadar önce 
de burada uzun uzun müzakere ettik. Söylenen şeyleri tekrar ederek vaktinizi almak istemem. 
Çünkü, bugün burada söylenenler, yirmi gün önce de söylendi, komisyonda da söylendi. Aynı 
şeylerin dışında, ileri sürülen herhangi bir konu yok. Ben eğer, zabıtlara bazı konular daha 
doğru geçsin istemeseydim, söz almayı da düşünmüyordum. 

Tabiî, burada, gelip konuşulup, eleştiri de yapılacaktır; bu da doğru. Ancak, bir iddia ile
ri sürülürken, gerçekten, o konunun her tarafını, o müesseseyi tam olarak ortaya koymak la
zım, ondan sonra da dinleyenler, hakikaten böyle midir değil midir diye kararlarını versinler. 
Kaldı ki, burada tutanaklar var, yıllar öncesi yapılan konuşmaların tutanakları var. O bakım
dan, öyle sanıyorum, o tutanakları, geçmişte çıkarılan kanunları başkalarının da tetkik edebi
leceğini düşünerek, olayı doğru bir şekilde vazetmekte çok büyük isabet olur. 

Sayın Başkan, Sayın Ekrem Pakdemirli dedi ki, "Efendim, biz 1985'te, 1988'de, 1990'da 
kanun getirdik; ama, biz sınırsız affetmedik." Eski Başbakan Sayın Yılmaz da geçen günkü 
konuşmasında aynı şeyi söylemişlerdi. "Biz, böyle geniş kapsamlı, yüksek miktarlara ulaşan 
bir af getirmedik" dediler, Şimdi, Pakdemirli diyor ki: "Biz, 1990'da getirdiğimizde kantarın 
topunu fazla kaçırdık." Eğer kaçtıysa, kaçırmasaydınız; önce, kantara bir sahip olaydınız. On
dan sonra, dendi ki, "25 milyon lira..." 25 milyon lira; ama, 25 milyon Ura Gelir Vergisinin 
bir senesi için; 5 senede 125 milyon lira yapar. Tamam, 125 milyon; 1990'ın 125 milyonu... 

Bununla da bitmiyor, bununla bitse iyi. Sonra dediler ki, "Katma Değer Vergisini bunun 
kapsamına koymamak lazım." öyle dediniz değil mi? Ve "Katma Değer Vergisini koymak, 
adil de olmaz" dediniz değil mi? 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sınırlı koymak lazım. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Hayır, burada ' 'Katma 

Değer Vergisine sınır" da demediniz; "Katma Değer Vergisini koymak adil de olmaz" dediniz. 
öyle dediniz, 10 dakika önce dediniz. Siz, Katma Değer Vergisinde 180 milyon liralık vergi 
aslını affa sokuyorsunuz, 1990'ın rakamıyla. Hani Katma Değer Vergisini koymak adil olmaz
dı? (DYP sıralarından alkışlar) 

RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İçel) — Siz ANAP'tn yaptıklarını yapmaya mecbur 
musunuz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Onunla da bitmiyor; 
180 milyon da stopaj var. Sizin 1990'da getirdiğiniz kanunda, 485 milyonu bulan vergi aslına 
tekabül eden cezanın belli bir bölümünü siliyorsunuz. Niye gelip burada 485'i söylemiyorsu
nuz da, 25'i söylüyorsunuz sadece? Yani, bu daha doğru olmaz mıydı? (DYP sıralarından alkışlar) 
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EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Kanun metni öyle. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Yani, eğri oturun; ama, 

doğru konuşun. (ANAP sıralarından gürültüler) 
İkinci konuya geliyorum dediniz ki, "biz, bir firmayı almıştık, o firmayı şimdi ne yapa

caksınız?" Geçenlerde bir açıkoturum oldu, hepimiz dinledik. Orada Sayın Erdal İnönü'nün 
çok güzel bir sözü vardı; "Sizin yaptığınız işlemler ilk mahkemede bozuluyor. Kabahat bende 
mi?" dedi. Sizin dediğiniz müesseseyi de Danıştay geri iade etti. Onu biliyorsunuz değil mi? 
Danıştay, sizin yaptığınız tasarrufu bir hafta evvel iptal etti. Şimdi onu düzeltmek de bize dü
şüyor. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sonra, dediniz ki, "Şeffaflık, istisna..." Siz, 5 senede 3 tane kanun çıkardınız; hangisinde 
istisna koydunuz, hangisinde açıklama hükmü koydunuz? 1990'daki kanunda diyor niusunUz 
ki, "Bundan yararlananlar açıklanacaktır." 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 25 milyon... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Efendim, 25 milyon 

olur mu? 485 milyon. İsim nerede?.. 
Biz, esasında, kendi icraatımızı, sizin icraatınıza bakarak doğruya çıkarmak niyetinde de

ğiliz; ama, dediğim şu : Hem bu kanunların çıkarılmasında etkili olacaksınız hemde buraya 
gelip sanki onlarda hiçbir günahınız yokmuş gibi konuşacaksınız... Benim itirazım buna. Yok
sa, biz kendi icraatımızı sizin icraatınızla mukayese ederek değerlendirme durumunda değiliz. 

Nitekim, Plan ve Bütçe Komisyonunda ben bunları Sayın Pakdemirli'ye tek tek de cevap
landırdım. Aynı şeyi buraya tekrar getirip, zapta geçirmenin manasını da pek anlamış değilim. 

Ondan sonra, diyorsunuz ki, "bu Vergi Tahsilatını Hızlandırma Kanunu geciktikçe tahsi
latınız azalır." Ama, tahsilatımız hep çoğalıyor. İki gün önce şubat ayı sonuçlarını aldık, şubat 
ayı sonucu kümülatif olarak, vergi tahsilatlarında artış 86.2, bu rakam geçen sene 65'ti. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar.) Dediklerinizde tahakkuk etmiyor. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Geçen seneki enflasyonla bu seneki enflasyon bir mi? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sayın Pakdemirli, "Ge

çen senenin enflasyonu" falan diye dipnot koymayın; ona bakarsanız, öbür seneye de dipnot 
koyarsanız. Şimdi, söylediklerinizin gerçeğe uyması lazım. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Gerçeğin ta kendisi. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sayın Asiltürk biraz 

önce konuşmasında, "Bu kadar geniş kapsamlı olmasın, illa bir sınır koyun, bu cezaların hep
sini affetmeyin; çünkü, kamuoyunda çok büyük tepki var" dediler. 

Değerli milletvekilleri, burada, zaman zaman eski tutanakların, eski gazetelerin okunma
sı adet haline geldi. Biz de şimdi o müesseseye müracaat edelim bakalım. 18 Mayıs 1974 tarihli 
Resmî Gazete, mükerrer sayı 14890 Kanunun numarası 1308. Kanunun adı; Bazı Suç ve Ceza
ların Affı. Bu kanunun altında da Sayın Oğuzhan Asiltürk'ün bakan olarak imzası var. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar). Bakalım, şimdi bu kanun ne yapmış? Biz, kesinleşmiş kamu ala
caklarında vergi aslının tamamını alıyoruz, gecikme zammı, gecikme faizi ve cezanın da yüzde 
30'unu alıyoruz. Sayın Oğuzhan Asiltürk'ün imzası bulunan kanunda, kesinleşmiş kamu ala
caklarının asılları 8 ay içinde ödenirse, gecikme zammı, cezalar ve özel kanunlar gereğince he
saplanan faizlerin tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. Cezanın bir kuruşunu almıyorsun, ondan 
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sonra, biz yüzde 30'unu alıyoruz, "niye böyle yapıyorsunuz?" diyorlar. Peki, bunu nasıl izah 
edersiniz? 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) —Anaparayı almıyorlar, anaparayı... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Yani, geçmişi herkesin 

unutacağını varsayarak konuşmak, herhalde doğru bir şey değildir. ' 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)— Şarta bağlıyor. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sayın Başkan, bu bil

giler, arkadaşlarımızın daha önce söyledikleri bilgilerle yan yana gelsin de, yarın okuyanlar, 
hiç olmazsa doğru değerlendirsin diye vaktinizi aldım. 

Sayın Başkan, size ve değerli arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. / 
Şahsı adına, Sayın Turhan Tayan; buyurun efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iki ayı aşkın bir za

mandır müzakere etmekte olduğumuz bir konu tekrar huzurumuza gelmiştir. 3773 sayılı Ka
mu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanun Çankaya'dan döndü, şimdi 
tekrar müzakere ediyoruz. 

Kaçakçılık, hayalî ihracat, köşe dönmecilik, bir devrin alameti farikasidır. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Yahya'yı mı söylüyorsun? 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Kamu vicdanında mahkûm olanların beraat etmek için 

beyhude gayretlerini, çırpınışlarını seyrediyoruz. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Öyle bir şey yok. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Türkiye'yi 700 milyar iç borçla alıp, 88 trilyon iç borca 

getirenler, 18 milyar dolar dış borçla ülkeyi alıp, 50 milyar dolarla batak noktasına getirenler, 
buğday üreticisinin parasını ödeyemeyenler, orman işçisinin parasını ödeyemeyenler... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Ne alakası var? . . ' _ ' ' . 
TURHAN TAYAN (Devamla) Çay parasını ödeyemeyenler, vatandaştan vergiyi tahsil ede

meyenler, SSK primlerini tahsil edemeyenler, Bağ-Kur primlerini tahsil edemeyenler, bu neden
lerle devleti batak hale getirenler, borç ödeyemeyenler, şimdi istiyorlar ki, bu İktidar da ödeye
nlesin, bu İktidar da kaynak bulamasın, hizmet yapamasın. Gayret budur arkadaşlar. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Çankaya'dan gelen ses : "Bu İktidar gidicidir. Gayret edin, tahsil edemesinler, öde-
yemesinler, bunlar da batsınlar, sonra siz geleceksiniz." Yağma yok arkadaşlar! 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Ne alakasrvar? 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Vatandaşın kapısına barışçı yollarla gideceğiz. Bu, bir 

toplumsal barıştır. Bugüne kadar bu paraları tahsil edemeyenlerin özrü kabahatlerinden bü
yüktür. 

Değerli arkadaşlarım, ne yaparlarsa yapsınlar, -Sayın Maliye Bakanımızın da ifade ettiği 
gibi- vergi tahsilini önleme gayretlerine rağmen, yüzde 48 halk oyuna sahip bu Hükümet, yüz
de 65'in üzerinde sevgi ve sempatiye sahip olan bu hükümet, ocak ve şubat aylarında fevkala
de büyük bir vergi tahsil etmiştir. [ANAP sıralarınadan alkışlar (!)] 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU, (Artvin) — Korku bacayı sarmış. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Bu kanunun isabetini ifade ediyor ve Yüce Heyeti say

gıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) " l 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tayan. 
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Hatay Milletvekili Sayın Nihat Matkap, buyurun efendim. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Bazı Kamu 
Alacaklanmn Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 20.2.1992 Tarihli ve 
3773 Sayılı, Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere gönderilen Kanunla ilgili olarak 
kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekileleri; kanunun amacı üzerinde bugüne kadar yeterince 
konuşuldu; Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışıldı, kamuoyunda tartışıldı, Mecliste de yete
rince tartışıldı. Bu nedenle sadece ve kısaca, kanunun Sayın Cumhurbaşkanınca, tekrar ince
lenmek üzere geri gönderilmesinin gerekçeleri üzerinde durmak istiyorum. Ancak, bu hususa 
geçmeden önce, Sayın Pakdemirli Hocama bir şey hatırlatmak istiyorum. 

Sayın Hocam, diyorsunuz ki : "Neden yasadan yararlanacakların ismi açıklanmıyor?" 
Şimdi, yasa, vergi dairesine borçlu olan insanları, ille de vergi borçlarını ödemesi için zorlamı
yor ki. Belki faydalanmadı... Şu an kimin adını açıklayabiliriz ki?. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) - - Faydalanınca açıklarsın. 
NlHAT MATKAP (Devamla) — Faydalanınca, tabiî ki açıklanabilir; bu, vergi dairelerin-. 

deki kayıtlardan çıkarılabilir. (ANAP sıralarından gürültüler) Faydalanmayacak bir insanın adı
nın açıklanmasının bir anlamı yok ki. Faydalandıktan sonra açıklansın. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Oy verecek misiniz? Madde koyalım. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Hayır, zaten anlaşılır. 
Sayın Cumhurbaşkanı, kanunu geri gönderme gerekeçesinde, Anayasanın "Vergi ödevi" 

başlığını taşıyan 73 üncü maddesindeki, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gü
cüne göre, vergi ödemekle yükümlü bulunduğu hususunu haürlatmaktadır. 

Şimdi, ben, Sayın Cumhurbaşkanına soruyorum : Acaba, Başbakan Yardımcısı ve Başba
kan olduğunuz dönemdeki uygulamalarınız sırasında Anayasanın bu maddesi hiç aklınıza gel
di mi? 

Yine, Sayın Cumhurbaşkanı, ret gerekçesinde, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hız
landırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanunun devlete olan güveni sarsacağını, vergi ah
lakım bozacağım, mükelleflerin periyodik af beklentisine sebep olacağını, vergi denetimini ze
deleyeceğini ve vergi cezalarının caydırıcı etkinliğini azaltacağını savunmaktadır. Bu savunma
sında haklıdır; ancak, madem durum budur, neden, Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakanlık dö
nemi dahil, aynı paralelde üç kanunun çıkmasının, gerek hazırlayıcısı, gerek onaylayıcısı ol
du? Bu nedenle de, bu iddia samimi kabul edilemez. 

Ülkenin siyasî konjonktürü, bu Koalisyonu, dolayısıyla bu onarım hükümetinin kurul
masını mutlak gerekli kılmıştır. Ülkenin her yerinde, ta seçim döneminden bu yana, mükellef
ler bu kanunun beklentisi içerisine girmişlerdir. Bu kanun her yerde konuşulmaktadır. Geri 
adım atmanın olanağı yoktur. Geçmiş iktidarın yanlış politikalarının etkisinden kurtarıp, kıs
men de olsa, mükelleflerimizi rahatlatmak amacıyla, bu kez bu yasaya "evet" denmelidir diye 
düşünüyorum; ancak, bundan sonra hiçbir zaman böyle bir yasaya "evet" denmemelidir. (ANAP 
sıralarından gürütüler) 

Zamanınızı almamak için, geçmiş dönemin uygulamalarından, dar ve orta gelir grubu in
sanlarına bindirilen yüklerden bahsetmek istemiyorum, sadece o bölümden söz etmek isliyorum. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Vergi almaktan vaz mı geçiyorsunuz? 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Zaten, Hükümetin uygulayacağı ekonomi ve vergi poli

tikalarıyla, mükelleflerimizin böyle bir yasaya bir daha ihtiyaç duymayacağına inanmaktayım. 
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Geri gönderme gerekçesinin diğer bölümünde, mükelleflerin Gelir, Kurumlar ve Katma 
Değer Vergilerinde yüzde 40 ila yüzde 20 oranlarında matrah artırımında bulunmaları nede
niyle, incelemeye tabi tutulamayacaklarının sakıncalarından söz edilmektedir. Bu uygulama, 
kesinlikle sakıncalı değildir; çünkü, denetim elemanlarının azlığı nedeniyle, zaten mükellefler 
üzerinde yapılan incelemenin oranı yüzde 3'tür. Bu nedenle, uygulama, söylenenin aksine, bütçeye 
yaratacağı kaynak açısından yararlıdır. 

Bu uygulamanın, Katma Değer Vergisi açısından, üçüncü şahıslardan peşin tahsil edilen 
vergi olması dolayısıyla, sakıncasından söz edilmektedir. Teoride söylenen doğrudur; ancak, 
pratikte durum böyle değildir. Katma Değer Vergisi, çoğu zaman uygulamada peşin tahsil edil
memektedir. Piyasadaki protestolu senetler ile karşılıksız kalan çeklerin toplamı, bu durumun 
en büyük göstergesidir. Dolayısıyla, haksız kazanç nitelemesi yerinde değildir. 

Yine, geri gönderme gerekçesinde, kanunun, yıllardır kurulmakta olan belge düzeninin 
bozulmasına, oluşan vergi toplama disiplinine saygınlığın azalmasına ve de vergi borcunu za
manında ödememe alışkanlığının yayılmasına ve artmasına neden olacağından söz edilmekte
dir. Eğer belge düzeni oluşmuş ve vergi toplama disiplini sağlanmış olsaydı, zaten bu kanuna 
gerek kalmazdı. Asıl vergi toplama disiplini, bu kanunla beraber alınacak diğer tedbirler ve 
vergi reformuyla sağlanacaktır. . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanunun geri gönderilmesi, diğer geri gönderilen 
kanunlarda olduğu gibi, Hükümetin hızını kesmekten başka bir amaç taşımamaktadır. Sorum
luluk Hükümetindir. Yanlış uygulamasının hakemi halktır, seçmendir. ANAP İktidarı yanlış 
yaptı, halk, gerekli cezayı verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, lütfen, artık, ülkenin ekonomisine 
zarar vermekten öteye gitmeyen bu uygulamalardan vazgeçsin, kararı halka bıraksın. 

Bu açıklamalarımın ışığı altında, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması 
ve Matrah Artırımı Hakkında Kanuna olumlu baktığımı arz eder, Yüce Heyete saygılar suna
rım. (SHP ve DYP sıfalarınadan alkışlar) , 

BAŞKAN — Sayın Matkap'a teşekkür ederiz. 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun 
Kanun No. : 3773 Kabul Tarihi : 20.2.1992 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Hükümler 

Kesinleşmiş Kamu Alacakları 
MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldi

ği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçların tamamı ile bu alacak asıllarına isabet eden 
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, 
Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmama
sı, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezala
rının kalan %70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş bu
lunan vergi, resim ve harçlara isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaiarı-
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nın % 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar öden
mesi ve ihtiaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan °/o 70'inin tah
silinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş 
olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olan vergi cezalarının % 30'unun 
4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar, ödenmesi ve ihtilaf 
yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan % 70'inin tahsilinden vaz
geçilir. 

Birinci fıkra kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil edi
lip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından ödenmemiş taksit miktarları için 
mükellefler dilerlerse bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına 
uygun olarak ödenen taksit miktarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenen 
taksit miktarlarına tecil tarihi ile Ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece tecil faizi uygu
lanır. Kalan taksit miktarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir. Bu alacaklar hakkında 
birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Bu madde kapsamına giren kamu alacakları ile ilgili olarak, tatbik edilen hacizler, yapı
lan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. 

BAŞKAN — Şimdi, îdare Amirimizden bir not geldi, önce onu anımsatayım : Geç haber 
verildiği için, sahur hazırlığı yokmuş. Eğer zaman geçerse, oruç tutanlar bugün de sahurluk-
suz oruç tutacaklar veya bir imkân bulacaklar. Onu bilemiyorum. 

Bildiğiniz gibi, madde üzerinde konuşma süreleri Hükümet ve gruplar için 10'ar dakika, 
şahıslar için ise 5 dakikadır. 

tik söz sırası, ANAP Grubu adına Sayın Ekrem Pakdemirli'dedir. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; biz, bu maddeyle, 50 milyon liralık bir sınır getirilmesini istiyoruz. Bu 50 milyon li
rayı açıklayayım : 1990 yılında geçmiş olan kanunun tıpatıp aynı. Yani, geçen 1990 yılında çık
mış olan kanunda, her bir nevi vergi türü ve dönemi itibariyle idi. Hakikaten, teorik olarak 
hesap ederseniz, Sayın Bakanın verdiği rakam; yani, 460 milyona kadar, bir hesaba göre de, 
480 milyona kadar istifade edebilir. Bu, bir teorik rakamdır. Yalnız, arkadaşlar sıkı durun; eğer 
sınırsız yaparsanız, aynı teorik rakamla, aynı teorik hesapla 5 trilyonun üzerinde de bir ada
mın, bir şahsın veya bir grubun vergisini affedersiniz. 500 milyon mu küçük, 5 trilyon mu? 
Gecenin bu saatinde size sorayım... Herhalde 5 trilyon küçüktür! Yani, burada Sayın Bakan, 
25 milyonu küçük göstermek için, bunun teorik sınırını veriyor. Ben de size ötekinin teorik 
sınırını veriyorum... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Keşke öyle bir adam olsa da, Hükümet zenginleşse. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Var var, öyle holdingler var. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Siz iyi biliyorsunuz. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Tabiî, biliyorum. Şimdi bakınız, doğru oturalım 

doğru konuşalım. "Burada kanunun bir maddesine dokunursak, değiştirirsek, Cumhurbaşka
nı yine bir şey yapar" diye içinize bir korku girmiş. Sayın Cumhurbaşkanı doğru olanı yapar. 
Sayın Cumhurbaşkanı, bu memleketi, en az bizim kadar seven bir insandır. (DYP sıralarından 
gürültüler) Olur mu canım, hatta daha ileri giderim, "Bazılarınızdan daha daha fazla seviyor" 
derim... < 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Çiftçi borçlarını niye veto etti? Onu söyle bakalım. 
EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Şimdi, bakın, burada hiç olmazsa şuna "evet" de

yin de, işi süratlendirelim. Vergi mükellefleri bu aftan faydalandıktan sonra ilan edelim, İstan
bul, Ankara ve İzmir'in büyük tirajlı gazetelerinde -isim vermezseniz de vermeyin- "şu kadar 
mükellef, şu kadar trilyon istifade etti" diyelim, millet de bilsin, o trilyonlar nereye gitmiş. 
Birisi çıktı dedi ki -galiba bürokrattı- "Bir milyon doları fareler yemiş." Bankanın kasasında 
fareler mi var? Sonra araştırdık, baktık ki, başka fareler yemiş, bizden de önce yemiş. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

Şimdi, değerli arkadaşım, "Kaçakçılık, hayalî ihracat bir dönemin alameti farikası idi" 
dedi. Doğru mu bu?.. (DYP ve SHP sıralarından "Doğru" sesleri) Niye affediyorsunuz? On
ları affetmeyin, bırakın cezalarını çeksinler. Bırakın, onlar tarihe gömülsünler, bırakın, iflas 
etsinler. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından "Seni ikna ederiz" sesleri) Beni hiç 
ikna edemezsiniz. Demek ki, o kaçakçılar bizim adamımız değilmiş; bunu kimseye yuttura-
mazsıntz. Onlar, demek ki, başkasının adamları. Sizi gidi sizi... (ANAP sıralarından alkışlar) 
Adam hem benim dönemimde kaçakçı damgasını yiyecek hem de siz sahip çıkacaksınız... Na
sıl mantık bu? 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Selim Edez'in yaüyla kim gezdi? 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Bırak batsın, batsın adam; niye kaldırıyorsun onu 

ayağa? Demek, senin de bir hissen var orada. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Şimdi, bir arkadaşım diyor ki, "Biz öyle bir koalisyon kurduk ki..." Doğrudur, öyle bir 

koalisyon kurdunuz ki!.. Yüzde 48 arkamızda oy var... Teorik olarak onu da söyleyeyim : İkisi 
kabili cem değildir de, cem ettiğimizi düşünelim. Arkasından da diyor ki, yüzde 65... Biraz 
insaflı olun da, öteki partilere de biraz bırakıverin yani; kendi oylarını bırakıverin. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Altı ay sonra sen bu sıralara geleceksin. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Göreceğiz bakalım. 
Yani, bu kadar desteksiz olmayın, sonra, "Azıcık destekli olun" diye birileri ikaz eder ha!.. 
Şimdi, yine değerli arkadaşım Sayın Matkap dedi ki, "ANAP yanlış yaptı, halk da ceza

landırdı." 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Doğru. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — "Doğru" diyelim. Şimdi bir dakika... Sayın İnö

nü, Allah rahmet eylesin, Guinness rekorunu kırmıştır; 10 defa hükümet kurdu. Demek, halk, 
9 defa cezalandırdı, kalktı 10 uncu defa da hükümet kurdu. Geçtim... Sayın Demirel, 6 defa 
hükümeti kaybetti; yani halk onu 6 defa cezalandırdı, gene kalktı, 7 ncisini kurdu. (DYP sıra
larından, "halk cezalandırmadı" sesleri, gürültüler) Bir dakika... Söylüyorum şimdi, Allah 
Allah... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)— Silahların politikasıyla geldin oraya. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Bir dakika efendim... 2 defa, tamam... 6 defa de

ğil,2 sini askerler yaptı diyelim... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)'— Halk değil, sizi, silahlar getirdi. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Canım, askerler... (DYP sıralarından gürültüler) 

Peki öteki 4 tanesi ne oldu? 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — İhtilal getirdi sizi, ihtilal; halk değil. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Şimdi bakın, biz tam sekiz yıl iktidar olduk. Biz 

sekiz yıl iktidar olduk mu?,. Tek başımıza olduk. Bakın halbuki, SHP, "CHP'nin deva-
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mıyım" diyor, tam 41 yıldır tek başına iktidar arıyor... Tam 41 senedir. 1950'de kaybetti, hala 
daha, tek başına iktidar olmak için uğraşmıyor mu? Tamam. 

Gelelim, Doğru Yol'a bakalım; o da AP'nin devamı; tamam. 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Sen kimin devamısın? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Ben kimsenin devamı değilim, benim partim açık. 

(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
Şimdi, 1969'dan beri tek başına iktidar arıyor mu Doğru Yol? Arıyor. Kaç sene eder? 23 

yıldır tek başına iktidar arıyor. Ben 8 sene iktidar oldum, ben biraz yoruldum, bir görelim 
bakalım sizi... ^ ı 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 8 değil, 6 yaptın. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Siz, koşabildiğiniz kadar koşacak, koşacak, koşa

cak, sonra atı bize vereceksiniz, bize. Anlaşıldı mı? (ANAP sıralarından alkışlar) 
Ne oldu sonra?.. Bakın, 8 yıl... 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Sayın Başkan, bütçe müzakeresi değildir bu. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Size cevap veriyorum. Bütçe umüzakeresi miydi 

sizin söyledikleriniz yani? 
Şimdi, değerli arkadaşlar... 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Sen, Özal olmasaydı gelemezdin buraya. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bakın, hakikaten, eğer ihtilal olmasaydı, belki ka

der bu çizgide olmayacaktı; bilmiyorum. Ama, sayın liderlerden biri dedi ki, "Efendim, siz 
12 Eylülün ürünüsünüz." Aklıma geldi, biz de dedik ki, "12 Eylül sizin ürününüz." Yani bu, 
ürünün ürünü oluyor. (ANAP sıralarından alkışlar) Ürünün ürünü oluyor. 

Değerli arkadaşlar, bakın, biz 1 inci maddenin dört yerinde bir sınır getirilmesini istiyo
ruz. Bu sınır, bizim Önerdiğimiz 50 milyonun da üzerinde olabilir. Mesela, "100 milyon" dese
niz, teorik olarak, 2 milyar vergi affından faydalanabilecek. Belki bu sizi tatmin eder. İsterse
niz "200 milyon" deyin, teorik olarak bunun karşılığı aşağı yukarı 4 milyar eder. Yani, adam, 
bundan da fazla vergi kaçırdıysa, vagonla götürdüyse, siz de yardımcı olmayın, bu vagona bi
razcık taş koyun, taş... 

MUHTAR MAHRÂMLI (Tekirdağ) — Siz önergeyi verin, biz görüşürüz onu. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Oldu, peki, önergeyi vereceğim. 
Değerli arkadaşlarım; şimdi... 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, toparlayınız. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Burada... 
RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Sizi yıpratıyorlar Hocam. 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Sen suyunu iç. 

, EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Yahu, suyumuza bile karışıyorsunuz. Hem konuş
turmak istemiyorsunuz, hem suyumuza karışıyorsunuz... Bu ne biçim iktidar?.. Biz iktidarken 
ve orada otururken, siz burada konuşurdunuz, konuşurdunuz ve biz dinlerdik,.not alırdık, sonra 
da, "Bu işimize geliyor, şu gelmiyor" derdik. Siz, şimdi ona da tahammül edemiyorsunuz. 
İnsan biraz mütehammil olmalıdır. İktidar olmak kolay değil. Sonra, çok çabuk buradan ora
ya gidersiniz. Eskiden de gittiniz. Kaç defa gittiniz geldiniz, hep böyle mekik dokudunuz; son
ra, bir daha yaparsınız Q işi!.. 
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MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Burada dört aydan beri konuştuğunuzu sekiz se
nede konuşmadınız. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, izin verirseniz toparlıyor konuşmacı. 
EKREM PAKDEMİRLÎ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir hükümetin icraatı, ka

nun, kararname, yönetmelik, tebliğ ve sirkülerle olur, lafla olmaz. Biz, iş yaptığımız için o ka
rarnameleri ve kanunları çıkardık; ama siz, iş yapmayacaksanız, laf üretin. 

Saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli'ye teşekkür ederiz. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Oğuzhan Asiltürk; buyurunuz efendim. (RP sıraların

dan alkışlar) 
RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; bu konuyla ilgili olarak bir kere daha kendi yaklaşımımı ifade etmek istiyorum. 
İktidarınız mübarek olsun, sizi destekleyen insanlar çoğalıyormuş, çoğalsın... Benim ondan 
en ufak bir rahatsızlık duymam mümkün değil. Siz kendi yolunuzda yürüyorsunuz, diğer grup
ların hepsi kendi yollarında yürüyorlar, biz de kendi yolumuzda yürüyoruz. Burada beraber 
olduğumuz şey: Çıkarılan şu düzenlemelerde acaba daha doğrusunu bulabilir miyiz? Sadece 
bunu araştırmaya çalışıyoruz. Ben, şahsen, Sayın Bakanı severim... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Ben de severim sizi. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Ancak, tabiî, bir hususu değişik olarak takdim 

etti, onu, değerli milletvekillerinin dikkatlerine sunmak istiyorum. 1974'te bir af çıkmış.. Sa
yın Bakan, 1974'te bir af çıkınca, kaçakçılığın affı hak olur mu?.. Olmaz öyleyse, gereğini ya
pın. 1974'te .bir af çıkmış, aradan 18-19 sene geçmiş. Mademki 1974'te bir af çıkmış, öyleyse, 
biz de şimdi kaçakçıları affederiz!.. Bu, doğru değil. 

AHMET SAYIN (Burdur) — öyle demiyor, sen öyle anlıyorsun... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Hayır, öyle anlamıyorum. Bu kanunu geçirmek 

istemenin gerekçesi olarak da 1974 affını gösterirseniz, bu, o manaya gelir. 
•AHMET SAYIN (Burdur) — Sen niye çıkardın affı?.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Kaldı ki, 1974 yılında çıkan afta -o zamanki para 

değerinin düşmesi de nazarı itibara alınırsa- 1974 yılında 18 küsur lira civarında olan doların 
bütün yıl boyunca değerinin muhafaza edildiği nazarı itibara alınır da, şimdi, geçmiş on yıllık 
dönemde, doların, bin liranın altından, eğer 6 bin liraya yükseldiği düşünülürse, o zaman, sa
dece paranın aslını almanın yeterli olduğunu, Sayın Bakan en az benim kadar, hatta benden 
de daha iyi bilir. Bu, ekonominin temel bir kaidesidir. Eğer para değeri düşmüyorsa, aradan 
geçen zaman içerisinde de, siz onu aynı şekilde alabilirseniz yeterli olur; ama, şimdi durum 
öyle değil. Sekiz sene önce başladı, şimdi dolar 6 bin liraya çıktı. Öyleyse, buna bir sınır getir
mek lazım. Getirirseniz ne olur?.. Getirirseniz, devletin kasasına, kesesine girmesi gereken pa
rayı başkalarına, bilmeden -"bilmeden" diyorum, kimseyi de itham etmiyorum- dağıtmış ol-

, mayız. Meclis olarak beraberce bu mesuliyete girerek, "olmayız" diye ifade ediyorum ki, her 
şeye bir reaksiyon göstermeyesiniz. Bunu, size karşı olmak için söylemiyorum, Cumhurbaşka
nının, bir maddesi değiştikten sonra tekrar veto hakkı elde etmesini düşündüğüm için de söy
lemiyorum; samimi olarak ifade ediyorum bunları. 

Değerli arkadaşlarım, biz bir değişiklik önergesi verdik. Biz, "30 milyon" dedik, siz "100 
milyon" deyin, ben iştirak edeceğim, grubum da iştirak edecek. (DYP sıralarından alkışlar) 
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Ancak, "Bunu sınırsız yapmayın" diyoruz. Teklifimiz budur; hiçbir itişme değildir, karşılıklı 
bir mücadeleye girme değildir. Biz, 30 milyon olarak önerge verdik; ama, anlaşmamız için vaz
geçeriz ve gecenin bu saatinde bunları daha da rahat çıkarabiliriz. Sayın Bakanı ikna ederse
niz, değerli grup başkanvekili arkadaşlarım da kabul ederse, getirin, bunu 100 milyona çıkarın 
daha fazlaya çıkarın, bir sınır getirin ve bunu böylece halledelim diye teklif ediyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) -— Biz de sınır getirmiyoruz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Eğer belli bir anlayışa beraberce girersek, bu ka

dar uzun uzun, saatlerce, belki sabaha kadar sürecek olan bu mücadele de kendiliğinden bir 
hal yoluna dönüşebilir. 

Hep dikkat ettiğimiz, hassasiyetle üzerinde durduğumuz nokta budur. Birçok kimseye, hak
sız olarak, trilyonlara ulaşan, milyarlara ulaşan meblağların bağışlanmamasını arzu ediyoruz. 

İnanıyorum ki, bu teklifim, değerli DYP'li ve SHP'li arkadaşlarımız tarafından da değer
lendirilir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk'e teşekkür ederiz. 
Şimdi, şahısları adına, Sayın Turhan Tayan; buyurun. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli üyeler; gecenin bu saatinde sizleri 

daha fazla yormak istemiyorum. Bazı arkadaşlarımız sert ve haşin davranışlarıyla gruplarını 
tesanüt içerisinde tutmaya gayret ediyorlar. ' > 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Onu siz yapıyorsunuz. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Göç, giderek düzelir arkadaşlar. Birinci madde hayırlı 

olsun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Selçuk Maruflu, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekileri; bu kanunu tek

rar görüşülmek üzere Millet Meclisine gönderen Sayın Cumhurbaşkanımız, hakikaten, tarihî 
bir görev yaptı ve bu Meclisin önüne tarihî bir fırsat verdi. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar!) Bu da, Doğru Yol Partisine ve SHP'ye mensup milletvekili arkadaşlarımızın, 
belki bir karar değişikliği yapması manasına geliyor. 

Ben, her iki partinin 20 Ekim 1991 seçimleri öncesindeki seçim vaatlerine baktım; böyle 
bir vaat yok. Hani, biz sizi, vaatlerinizi niye tutmadınız falan diye sıkıştırıyoruz; ama, böyle 
bir vaadiniz de yok; Yok ama, bunun karşısında, bakın ne var : Hakikaten , bu yasa kadar 
kamu vicdanını rahatsız eden başka bir konu yok. Belki sizlere de geliyordur, seçim bölgeleri
mize gittiğimiz zaman, bütün vatandaşlardan tepkiler geliyor; "Siz, belirli şahısları affediyor
sunuz, kaçakçıları affediyorsunuz, bu size yakışır mı?" diyorlar ve hatta, "Meclisin itibarına 
gölge düşürüyorsunuz" şeklinde tenkitlere maruz kalıyoruz. Belki, bu gece bu tenkitleri önle
yebiliriz. O düşüncedeyim. Zira, bu kanun bu Meclisten geçtiği takdirde, yarın gazetelerde, ka
muoyundan büyük tepkiler alacağız. 

Ben, çok değerli Maliye Bakanı arkadaşıma da ifade ettim, kendisi çok değerli teknisyen 
bir arkadaşımdır. Olabilir, partilerin genel başkanları bazı düşüncelerle, bazı etkilerle böyle 
bir yasa çıkarmak durumunda kalabilirler; ama, bakanımız teknisyendir, diyecekti ki, "Sayın 
Demirel, bu yaptığımız iş yanlıştır, kamu vicdanını tahrip etmektedir. Bu nedenle bundan 
vazgeçelim" Sayın Demirel dinleyecekti; bundan da eminim. [DYP sıralarından "Bravo" ses
leri alkışlar (!)] 
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Sonra bakın, sizin 1992 yılı bütçenizde büyük açık var̂  yani siz oraya 32 trilyon yazmışsı
nız; ama o, şimdiden 50'Ieri falan buldu. Şimdi, kala kala siz bu kanuna mı sığınacaksınız? 
Oysa, ekonomiden sorumlu Sayın Devlet Bakanının bir modeli var, ismini de pek öğreneme
dik, uzun, atılım mıdır, dengeleme midir, nedir... Burada malî reformlar kısmı var. [DYP sıra
larından "bravo" sesleri, alkışlar(!)] Şimdi, buradaki esasları yerine getirelim, bunları incele
yelim ve bütçeye bu şekilde katkılarda bulunalım. 

Burada, değerli arkadaşım Bursa Milletvekili Sayın Turhan ihyan konuşmasında, ANAP 
iktidarını suçladı, "Vergiyi tahsil edemeyenler, SSK primini tahsil edemeyenler bizim karşımı
za gelip, tenkit ediyorlar" dedi. Siz tahsil mi ediyorsunuz yani? Siz affediyorsunuz, af. [DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkış!ar(!)J Bu şekilde aflarla devlete itimat kalmaz. Zaten, kim
se vergisini ödemiyor ocak ayından beri; ocak ve şubat; iki aydır kimse vergisini ödemiyor. [DYP 
sıralarından "bravo" sesleri, alkışIar(!)]Bu nedenle, bu kanunu değiştirmekte yarar var. 

Şimdi gelin, 1 inci maddede bir sınır koyalım. 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Sen holdingten mi geldin, nereden geldin? 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) -~ Hayır, ben planlamadan geldim. 
Bu af sınırını 50 milyon lira ile kısıtlayalım ve yarın seçmenlerimize, vatandaşlarımıza bu 

şekilde cevap vermiş oluruz. [DYP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar(!)] Eğer bunu beğen
miyorsanız, bir alternatif daha getirelim. Diyorsunuz ki, "Bu Vergi cezalarının asıllarını ve ge
cikme faizlerinin yüzde 30'unu dört eşit taksitte ödeyenlerin, yüzde 70'inin tahsilinden vazge
çilir." Buna, vergisini zamanında ödeyen dürüst vatandaşları daha az rencide etmesi açısın
dan, yüzde 50 oranında bir sınır koyalım ve yüzde 50 verginin affını -yani eğer afta ille de İsrar
lı iseniz- getirelim. Ama, söylediğim gibi,, bu kanundan vazgeçmek ve Meclis olarak kendimizi 
kutarmak için önümüzde bir fırsat var. Bu olmadığı takdirde, bu konuda takririmiz vardır, 
onu desteklerseniz, bu şekilde bir formül bulabiliriz. [DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al-
kışlar(!)] 

Çok teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN ~ Sayın Maruflu'ya ben de teşekkür ederim. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeler vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3773 numaralı kanun tasarısının 1 inci maddesinin birinci ve ikinci 
fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Rüştü Kâzım Yücelen Safa Giray 
İçel / İstanbul 

Salih Ergim Cemal Özbilen 
istanbul Kırklareli 

Refik Arslan 
Kastamonu 

MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldiği 
halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; 213 sayılı Vergi Usul Ka
nunu kapsamına giren vergi, resim ve harçların 160 milyon TL.'ye kadar olan alacak asıl-
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larının tamamı ile bu alacak asıllarına isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ceza
larının ayrı ayrı yüzde 30'unun dört eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları 
sonuna kadar tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçil
mesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının kalan yüzde 70'inin tahsilin
den vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş bu
lunan vergi, resim ve harçların 160 milyon TL'ye kadar olan kısmına isabet eden gecikme zam
mı, gecikme faizi ve vergi cezalarının yüzde 30'unun dört eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağus
tos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan 
vazgeçilmesi şartıyla kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Gerekçe : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçların henüz 
ödenmemiş ya da kısmen ya da tamamen ödenmiş,olan asıllarına isabet eden gecikme zammı, 
gecikme faizi ve vergi cezalarının yüzde 30'unun öngörülen taksitlerle ödenmesi halinde, ka
lan yüzde 70'lik kısmının tahsilinden vazgeçilebilmesi için mutlaka bir miktar sınırlaması ge
rekmektedir. 

Vazgeçilmesi öngörülen alacaklar, devletin kanunlarla öngördüğü şekillerde kesinleşmiş 
kamu alacaklarına isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarıdır. İndirim ya
pılarak bir kısmının tahsilinden vazgeçilmese bile, söz konsu bu alacaklar bir gün mutlaka tahsil 
edilebilecektir. Tahsilinden kısmen vazgeçilecek gecikme zammı, gecikme faizi ye vergi cezala
rının ilişkili bulunduğu vergi, resim ve harç asıllarının 160 milyon liralık bir sınır konulası ve 
bu sınırın üzerinde bir alacak aslı bir uygulamanın sadece bu tutarın altında kalan alacak aslı
na ilişkin zammı faiz ve cezalarla sınırlı tutulması, mükellefler arasında adaleti sağlamak açı
sından gereklidir. 

Böyle bir uygulama sının getirerek kanundan yararlanacak mükellefler itibariyle vazgeçi
lecek alacak miktarlarında, miktar itibariyle belli bir eşitlik, bir miktar da olsa sağlanabile
cektir. Çünkü, devlete karşı görevlerini zamanında yerine getirmeyen mükellefler affedilmek
tedir. Oysa, vazgeçilmesi düşünülen faiz zam ve cezaları görevlerini zamanında ve doğru ya
pan mükellefler tarafından ödenmiştir. Bu alacaklar, birer hukukî müeyyidedir ve bu müeyyi
deler belli bir alacak aslına bağlı bulunduğundan, bu asıllarda bir sınırlama yaparak, her mü
kellef için vazgeçilecek asla bağlı zam, ceza ve faizde de bir sınırlama getirilebilecektir. Aksi 
takdirde, devlete olan mükellefiyetlerini kasıtlı olarak yerine getirmeyerek büyük miktarda borç 
biriktirmiş olanlarla, ihmal ve kusurları nedeniyle az miktarda bir borcunu ödeyememiş olan
lar arasında bir ayrım yapılmamış olacak; ki, bu da, her türlü adalet duygusundan uzak, mü
kellefleri bundan sonra da borçlarını zamanında ödememeye itecek bir uygulama olacaktır. 
Oysa buradaki amaç, bilinçli olarak görevlerini ifa etmeyenlerle ekonomik zorluklarla veya küçük 
ihmallerle bir miktar borcunu zamanında ödeyememiş olanlara ayırmak ve ikisine de aynı hakkı 
vermemek olmalıdır. Bunu sağlamanın en adil ve uygun yolu da, herkes için geçerli bir üst 
sınırlamaya gidilmesidir. 

Bu şekilde bir uygulama yapılırsa, kasıtlı olarak borçlarını ödememiş olanlar, gene, nasıl 
olsa affedilir ümidiyle, yine bu alışkanlıklarına devam edemeyecekler, kanunlara uymaya zor
lanacaklardır. Yoksa, Türkiye'de mükellefler belli aralıklarla hep af beklentisine girecekler, bu 
duygu da gelecek nesillere kadar istenmeden aktarılabilecektir. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Arkadaşımız çok ağır okuyor. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırılması Kanununun 1 inci maddesinin son fıkrasına eklenmesini arz ve talep ederiz. 

Halit Dumankaya - • . • Gürhan Çelebican 
İstanbul istanbul 

Bülent Akarcalı Esat Canan 
İstanbul Hakkâri 

Adnan Kahveci Şadan Tuzcu 
İstanbul İstanbul 

1 inci MADDE ÖNERİ: Bu Kanundan, vergi borçları teminata bağlanmış olanlar yarar
lanamaz. ' - . ' . ' 

GEREKÇE : . ' ' . . 
Kanunun gayesi tahsil edemeyeceği paraları tahsil etmektir. Halbuki bu borçlar teminata 

bağlanmıştır. Tahsil edilmeyecek bir durumları yoktur. Gaye, madem ki, alınamayacak, tahsil 
edilemeyecek vergilere yöneliktir, o zaman taksite bağlanmış vergilerin affında bu tahsil edile
meme korkusu yoktur. Taksiti kendi rızası ile isteyen kişi, teminatını vermiş, ödenmediği za
man teminatını paraya çevirir, olur, biter. 

Eğer bu önerge de reddedilirse, o zaman bu işte açık bir kayırma ortaya çıkacağı kanaatiy
le Genel Kurula sunulur. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülen Kanunun 1 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci Selçuk Maruftu 
İstanbul İstanbul 

Ekrem Pakdemirli İsmail Safa Giray 
Manisa İstanbul 

Hüseyin Aksoy Gaffar Yakın 
Eskişehir Afyon 

Faruk Saydam Fevzi tşbaşaran 
Manisa İstanbul 

Mustafa Kalemli M. Rauf Ertekin 
Kütahya Kütahya 

MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldi
ği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçların herbir vergi türü için 50 milyon ile bu ala-
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cak asıllarına isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı yüzde 
30'unun, dört eşit taksitte, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen 
ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zam
mı, gecikme faizi ve vergi cezalarının kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş 
olup, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olan 50 milyon TL.'ye kadar vergi 
cezalarının yüzde 30'unun dört eşit taksitle Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonu
na kadar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla ka
lan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Birinci fıkra kapsamına giren alacakların, bu-Kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca 50 mil
yon TL.'ye kadar vergilerin tecil edilip de, tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanların
dan, ödenmemiş taksit miktarları için mükellefler, dilerlerse bu kanun hükümlerinden yarar
lanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit miktarları için tecil hü
kümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenen taksit miktarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi ara
sında geçen süre için sadece tecil faizi uygulanır. Kalan taksit miktarları vadesinde ödenmemiş 
alacak kabul edilir. Bu alacaklar hakkında 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanır. 

Bu madde kapsamına giren 50 milyon TL.'ye kadar olan kamu alacakları ile ilgili olarak, 
tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar 
iade edilir. 

Gerekçe: Bu madde vergi adaletini temelinden sarsan, vergi mükellefini uyanık ve ahmak 
diye iki sınıfa ayıran bir karakter taşıyor. Sınırsız bir af, kanunun amacına da ters düşmekte
dir. Kanunlar (özel kanunlar hariç) genelde çıkarılır ve ayrıcalıklar taşımız. Herkese uygulan
mak için çıkarılır. Toplumda zaman zaman af çıkarmak adeta beklenti halini almıştır. İktidarı 9 

meydana getiren iki ortak partinin ne programlarında, ne seçim bildirgelerinde, ne de koalis
yon protokolunda vergi affından söz edilmektedir. Yaptıkları sayısız vaatlerini bir kenara bıra
kıp, bu af kanununu önümüze getirmişlerdir. 

Affın küçük esnaf ve sanayiciye dönük hale getirilmesi ve hakikaten ödeme güçlüğüne 
düşmüş olanları kavraması lazımdır. Geçmiş yıllarda; 1984, 1988 ve 1990 yıllarında vergi mü
kelleflerinin uyum sağlamaları yönünden geçici birer madde ile sınırlı af getirilmiştir. Geçmiş
te çıkarılan vergi aflarına paralellik arz etmesi yönünden bu kanunun 1 inci maddesine işte 
böyle bir sınır getiriyoruz, önerdiğimiz sınır 50 milyon TL. olup, bunun 1 inci maddesine na
sıl işleneceğini maddenin tümünü yazarak göstermiş bulunuyoruz. Aslında bu sınır çok yük
sek olmakla birlikte, uzlaşma zemini için böyle yüksek bir sınırın uygun olacağı düşünülmüştür. 

Böyle bir sınırlamanın istenmesinin ikinci önemli bir nedeni de, bugüne kadar vergi bor
cundan dolayı vergi mükellefinin malı haczedildi, tesisi satıldı veya alındı. Bu tür bir düzenle
me ile bu vergi mükelleflerinin durumu, hem İcamu vicdanında ve hem de devlet idaresinde 
büyük bir yıkım meydana getirecektir. Eğer onların vergi borcu, halen ihtilafta kalmış olsalar
dı, şimdi bu kanundan istifade edecekti; dolayısıyla bu kanundan vergi mükellefi şöyle bir so
nuç çıkaracak, vergiyi mümkün olduğu kadar uzun süre ihtilafta tut, ödemeyi geciktir, nasıl 
olsa bir vergi affı daha çıkar, bundan sonra çıkacak aflarda nasıl olsa yine sınır olmaz, böylece 
çok küçük bir miktarla vergi borcundan kurtulacağını düşünür. Bu da vergi ödeme alışkanlığı
nı yok eder. 
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Kanunun gerekçesinde vergi dairelerinde birikmiş takipli dosyaların azaltılması, idarenin 
daha etkin bir çalışma ortamına kavuşması, yargı mercilerine intikal eden dosyaların tasfiyesi 
suretiyle yargı organlarının iş yükünün azaltılması hakikî anlamda isteniyorsa; eğer gaye buy
sa, sayıca çok fazla olan küçük alacaklı dosyaları temizleme veya kapatma esas alınır. Böyle
likle esnaf ve sanatlara, küçük iş adamına dönük bir uygulama yapılır. 

Ayrıc,a vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını bozmak istendiğinde böyle bir sınır
sız af çıkarılabilir. Çünkü, vergi mükellefi aynı zamanda büyük vergi tahsildarıdır. Buna sınır
sız af getirmek, tahsil edip de devlete yatırmadığı vergileri kendisine hibe etmek anlamı taşıya
caktır. Bir kanunun sınırsız olması aynı zamanda vergi denetimini zedeleyecek ve vergi cezala
rının caydırıcılığını çok azaltacaktır. Vergi cezası, vergi ödeme alışkanlığını kazandırmak için, 
devletin ve toplumun hakkı olan payı, vergi mükellefinin işletmesinde işiletme sermayesi ola
rak kullanmasını önlemek için getirilmiş müesseselerdir. Bunun etkinliğini artırmak için bir 
yıl içinde biriken vergi, gecikme ceza ve faizler, anaparaya eklenerek, ertesi yılın vergi aslı ya
pılmıştır. Bu uygulama piyasada carî faiz oranını yakaladığı için, caydırıcılığını muhafaza et
mektedir. 

Şimdi bu kanunla anapara tarifini değiştiriyor ve vergi cezalarının sadece yüzde 30'unu 
ödeme mükellefliği getirmek istenmektedir. Bunun etkisini azaltmak için sınırın getirilmesi teklif 
edilmektedir. . • 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin aşağıdaki şeldlde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Mehmet Gedik İsmail Sancak 
Bursa İstanbul 

Faruk Saydam Ali Kemal Başaran 
Manisa Trabzon 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe grdiği tarih itibariyle, (bu tarih dahil) vadesi geldiği 
halde ödenmemiş olan ya da Ödenme süresi henüz geçmemiş bulunan; 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçların tamamı ile bu alacaklar asıllarına isabet eden 
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı yüzde 50'sinin dört eşit taksitte, 
Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve ihtilaf yara
tılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi 
cezalarının kalan yüzde 50'sinin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle asılları kısmen, ya da tamamen ödenmiş bulu
nan vergi, resim ve harçlara isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının yüz
de 30'u dört eşit taksitte Nisan,Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar ödenmesi 
ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan yüzde 70'inin tah
silinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş 
olup, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olan vergi cezalarının yüzde 30'unun 
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dört eşit taksitte, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar ödenmesi ve ihtilaf 
yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan yüzde 70'inin tahsilinden 
vazgeçilir. 

Birinci fıkra kapsamına giren alacakların, Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil edi
lip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, ödenmemiş taksit miktarları için 
mükellefler, dilerlerse bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde, tecil şartlarına 
uygun olarak ödenen taksit miktarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenen 
taksit miktarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece tecil faizi uygu
lanır. Kalan taksit miktarları, vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir. Bu alacaklar hakkın
da birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Bu madde kapsamına giren kamu alacakları ile ilgili olarak tatbik edilen hacizler, yapılan 
ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. 

Gerekçe: Af kapsamına giren vergi, resim ve harçların ve bu alacakların asıllarına isabet 
eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının af edilecek oranı yüzde 70'den yüzde 
50'yc indirilmesi, hem devlet gelirlerinde artış sağlayacak, hem de vergisinin tam olarak ve za
manında ödeyen mükellefte uyanan tepkiyi azaltacak, vergisini ödemiş olanla ödememiş olan 
arasındaki dengesizliği azaltacaktır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : * , " . - . ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı ICanununun 1 inci maddesi birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. . , . 

Halit Dumankaya Gürhan Çelebican 
istanbul istanbul 

Adnan Kahveci Bülent Akarcalı 
istanbul istanbul 

Şadan Tuzcu Sabri öztürk 
istanbul istanbul 

Madde 1. — 1 inci fıkra : 
Öneri: Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu tarih vadesi geldiği halde öden

memişe olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan 213 sayılı Vergi Usul Kapsamına 
giren, vergi, resim ve harçlarının 25 milyon liraya kadar olan kısmıyla, bu alacak asıllarına 
isabet eden gecikme zammı ve gecikme faizi ayrı ayrı yüzde 30, dört eşit taksitle Nisan, Hazi
ran, Ağustos ve Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, 
yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla, gecikme zammı ve gecikme faizi ve vergi cezala
rının kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilmesi. 

Gerekçe : 
Ödeme güçlüğü içine düşen küçük esnafın, düştüğü bu zor durumdan kurtulması ve vergi 

adaletini de zedelememesi, limitsiz bir vergi affı kamu ahlakına derin yaralar açacağı ve bu 
limitlerde vergi dairelerindeki vergi dosyalarının da azalacağı inancıyla Genel Kurula arz edil
miştir. . : . • • ' . 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 1 inci maddesindeki affın 30 milyon Türk Lirasıyla sınırlan
dırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk Hasan Dikici 
Malatya Kahramanmaraş 

Ömer Faruk Ekinci Kemalettin Göktaş 
Ankara , Trabzon 

Fethullah Erbaş . Hüsamettin Korkutata 
Van Bingöl 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : ." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Kanuna aşağıdaki fıkranın 1 inci maddenin sonuna ek
lenmesinin arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci Hüseyin Aksoy 
İstanbul Eskişehir 

Refik Arslan Avni Akyol 
Kastamonu Bolu 

Halit Dumankaya 
istanbul 

MADDE 1. — Ancak bu kanundan yararlanmak için mükellefin belge tanzim etmemek 
suçu olmaması gerekir. 

Gerekçe : 
Bu fıkra ile fiş ve fatura tanzim etmeyenler, belge tanzim etmeyerek vergi kaçırmayı amaç

layanlar yararlanamaz. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı kanuna aşağıdaki fıkranın 1 inci maddenin sonuna ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci Hüseyin Aksoy 
istanbul Eskişehir 

Refik Arslan Avni Akyol 
Kastamonu Bolu 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

MADDE 1. — Ancak halen bakanlık yapanlar bu madde kapsamından ömür boyu yarar
lanırlar. 
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Gerekçe : 
Ülkemize bu kanunu hediye ederek, devletin vergi düzenini temelinden silkeleyenlere, ömür 

boyu "vergi affı" hakkı tanımak, milletimizin kadirşinaslığının naçiz bir örneğidir. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Kanuna aşağıdaki fıkranın 1 inci maddenin sonuna ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci Refik Arslan 
İstanbul Kastamonu 

Avni Akyol Hüseyin Aksoy 
Bolu Eskişehir 

' Halit Dumankaya 
İstanbul 

MADDE 1. — Ancak bu madde kapsamından yararlanmak isteyen kurumlar vergisi mü
kelleflerinin, kurumda ortaklık payı yüzde 5'ten fazla olanların kendilerinin, eş ve çocukları
nın mal beyanı vermesi ve bu beyanın araştırılması gerekir. Toplam mal varlığı yüksek bulu
nanlar bu madde kapsamından yararlanamaz. 

Gerekçe : 
Bu fıkra ile şirketini boşaltıp, şahsî servetlerini artıranların aftan yararlanmalarını engel

lemektir. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Kanuna aşağıdaki fıkranın 1 inci maddenin sonuna ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci Refik Arslan 
istanbul Kastamonu 

Avni Akyol Hüseyin Aksoy 
Bolu Eskişehir 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Madde 1. — Ancak bu madde kapsamından yararlananların kendilerine, eşlerine, çocuk
ları ile birinci ve ikinci derece mirasçılarının menkul ve gayrimenkul mal varlıklarının toplam 
değerinin 300 milyonu aşmaması gerekir. 

Gerekçe : Bu fıkra ile vergi affından yararlanmak isteyenlerin zengin olmadıklarının tes
piti sağlanmaya çalışılmaktadır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Kanuna aşağıdaki fıkranın 1 inci maddenin sonuna ek

lenmesini arz ve teklif ederiz. 
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Adnan Kahveci Refik Arslan 
İstanbul Kastamonu 

Avni Akyol Hüseyin Aksoy 
Bolu Eskişehir 

Halit Dumankaya 
istanbul a 

Madde 1. — Ancak, bu maddede yararlanacak olanların ana paralarının 50 milyonu geç
memesi gerekir. 

Gerekçe : Bu maddeye bu fıkra eklendiği takdirde, ödeme gücü olanlar bu aftan yararla
namayacaktır, sosyal adalet zedelenmeyecektir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önergeleri aykırılık sırasına göre okutup işleme koyacağız : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen kanunun 1 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli (Manisa) 
ve arkadaşları 

Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldiği 
halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; 213 sayılı Vergi Usul Ka
nunu kapsamına giren vergi, resim ve harçların herbir vergi türü için 50 milyon ile bu alacak 
asıllarına isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı yüzde 30'unün 
dört eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi 
ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla, gecikme zammı, gecik
me faizi ve vergi cezalarından kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilimiş olup, 
kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olan 50 milyon liraya kadar vergi cezala
rının yüzde 30'unun dört eşit taksit Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar 
ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartı kalan yüzde 70'in 
tahsilinden vazgeçilir. 

Birinci fıkra kapsamına giren alacakların bu kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun 48 inci maddesi uyarınca 50 milyon 
TL.'ye kadar vergilerin tecil edilip ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, 
ödenmemiş taksit miktarları için mükellefler dilerse bu kanun hükümlerinde yararlanabilirler. 
Bu takdirde, tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit miktarları için tecil hükümleri geçerli 
sayılır. Bu şekilde ödenen taksit miktarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre 
için sadece tecil faizi uygulanır. Kalan taksit miktarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir. 
Bu alacaklar hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Bu madde kapsamına giren 50 milyon TL.'ye kadar olan kamu alacakları île ilgili olarak, 
tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar 
iade edilir. (RP sıralarından, "anlaşılmıyor" sesleri, gürültüler) 

KEMALETTIN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, anlaşılmıyor. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Hiç anlayamadık. 
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BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? 
Önergenin sonunda bir talepte bulunuyorsunuz. Daha önce okunan bir önergeye, sonuna 

gelince "anlaşılmıyor" diyorsunuz. Bundan sonra, anlaşılır biçimde okur arkadaşımız. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Sayın Başkan, Komisyonu saymadınız. 
BAŞKAN — Saydım efendim. . 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hıızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki kanunun 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Faruk Saydam (Manisa) 
ve arkadaşları 

Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldiği 
halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçememiş bulunan; 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun kapsamına giren vergi, resim ve borçlarının tamamı ile bu alacaklar, asıllarına isa
bet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı yüzde 50'sinin 4 eşit tak
sitte; Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve ihtilaf 
yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme, zammı, gecikme faizi ve 
vergi cezalarının kalan yüzde 50'sinin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, asılları, kısmen ya da tamamen ödenmiş 
bulunan vergi, resim ve harçlara isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezasınız 
yüzde 30'u 4 eşit taksitte; Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar ödenmesi, 
ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan yüzde 70'inin tahsi
linden vazgeçilir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir vergi affına bağlı olmaksı
zın kesilmiş olup kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olan vergi cezalarının 
yüzde 30'unun 4 eşit taksitte; Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar öden
mesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan yüzde 70'inin 
tahsilinden vazgeçilir. 

Birinci fıkra kapsamına giren alacakların, bu kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil 
edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlardan, ödenmemiş taksit miktarları için 
mükellefler dilerlerse, bu kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde, tecil şartlarına 
uygun olarak ödenen taksit miktarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenen 
taksit miktarlarına, tecil tarihiyle ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece tecil faizi 
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uygulanır. Kalan taksit miktarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir. Bu alacaklar hak
kında birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Bu madde kapsamına giren kamu alacaklarıyla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapılan 
ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Çok süratli okunduğundan, anlaşılmıyor... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, demin bir arkadaşımın "yava§ okuyor" diye bir şikâ

yeti vardı, ben de iyice anlaşılsın istedim; şimdi bir arkadaşım da hızlı okuyor..." 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ortasını bulalım. 
BAŞKAN — Huy, efendim... İkisini toplar ikiye bölerseniz iki tane normal çıkıyor. 
Evet, Komisyon katılıyor mu?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler..". Kabul 

edilmemiştir. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) -— önergeye katılan komisyon üyeleri önergenin lehin

de oy kullanmıyorlar... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 3773 numaralı Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin bir ve ikinci fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Rüştü Kâzım Yücelen (İçel) 

ve arkadaşları 
Madde 1. — Bu Kanunun yürrülüğe girdiği tarih itibariyle, (bu tarih dahil) vadesi geldiği 

halde ödenmemiş olan yada ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; 213 sayılı Vergi Usul Ka
nunu kapsamına giren vergi, resim, harçlarının 160 milyon liraya kadar olan alacak asıllarının 
tamamıyla bu alacak asıllarına isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
ayrı ayrı yüzde 30'uhun 4 eşit taksitte, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna ka
dar tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla 
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş bu
lanan vergi, resim, harçlarının 160 milyon liraya kadar olan kısmına isabet eden gecikme zam
mı, gecikme faizi ve vergi cezalarının yüzde 30'unun 4 eşit taksitte; Nisan, Haziran, Ağustos, 
Ekim 1992 ayları sonuna kadar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vaz
geçilmesi şartıyla kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANISÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir efendim. 

_ 4 9 4 r _ 



T.B.M.M. B : 40 12 . 3 . 1992 O : 4 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanunun 1 inci maddesindeki affın 30 milyon Türk.Lirası ile sınırlan
dırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Dikici (Kahramanmaraş) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim komisyon katılmıyor... 
BAŞKAN — Kabul edilmemiştir. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, eğer komisyon katılıyorum dedikten 

sonra, önergenin aleyhinde oy kullanırsa bize söz hakkı doğar efendim. Lütfen buna dikkat edin. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Efendim, uy

gulaması var bunun; daha evvel uygulandı. 
BAŞKAN — Evet efendim, Başkan, kimseye elini kaldır diyemez. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim bize söz hakkı doğar. 
BAŞKAN — Doğmaz efendim! Usulsüzlük yok ki. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Aleyhte oy kullanırlarsa olur.. 
BAŞKAN — Bu kadar önerge, benzer benzer şekilde usulsüz değil de... (ANAP sıraların

dan gürültüler, SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırılması Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Halit Dumankaya (İstanbul) 
ve arkadaşları 

Öneri : 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu tarihte vadesi geldiği halde ödenememiş 

olan ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan 213 sayılı Vergi Usul kapsamına giren, vergi resim 
ve harçlarının 25 milyon liraya kadar olan kısmıyla, bu alacak asıllarına isabet eden gecikme 
zammı ve gecikme faizi ayrı ayrı yüzde 30, dört eşit taksitle Nisan, Haziran, Ağustos ve Ekim 
1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan 
vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı ve gecikme faizi ve vergi cezalarının kalan yüzde 70'inin 
tahsilinden vazgeçilmesi. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Komisyon üyeleri, katılıyoruz dedik

ten sonra, ret yönünde oy kullanamazlar. Lütfen, zabıtlara geçsin. 
BAŞKAN — Oturun efendim, oturun; lütfen sakin olun. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)'— Sayın Başkan, beni bir dakika dinler 

misiniz? . 
Şimdi, Komisyon, ekseriyetiyle, biz bu önergeye katılıyoruz deyince, söz vermiyorsunuz. 

Doğru. Bunu nasıl tespit ediyorsunuz; Sayın Komisyon Başkanının beyanına binaen... Fakat, 
bilahara, Komisyon üyeleri aleyhe oy kullanıyorlar ve bize söz hakkı doğmuyor, verilmiyor... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz de dört sene aynı şeyi yaptınız. Utanmadan aksini iddia 
ediyorsunuz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Şimdi bu hususu arz ediyorum. Ko
misyon üyelerinin oylarını zapta geçirin. Bu tatbikatı yapınız. , 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam! 
Sayın Komisyon, 13 kadarınız karar verebiliyor... 14... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — 14'le toplanı

yoruz, yarıdan bir fazla ile de karar veriyoruz. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Evet doğru. 14'le toplanıyorlar, yarıdan bir fazla ile 

de Icarar veriyorlar. Oylamadan el kaldırmasalar da, o sayı, kabul edenler kısmına ilave ediliyor. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırılması Kanununun 1 inci maddesinin son fıkrasına eklenmesini arz ve talep ederiz. 
Halit Dumankaya (istanbul) 

ve arkadaşları 
1 inci madde 
öneri : ' • * , . ' • 
Bu kanundan, vergi borçları, teminata bağlanmış olanlar yararlanamaz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. , 
BAŞKAN — Hükümet?... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, 4 kişi elini kaldırdı efendim. 
BAŞKAN -— İlave ediyoruz... Başkanlığın gözünden kaçmaz, merak etmeyin. 
Diğer önergeyi okutuyorum : • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Kanuna, aşağıdaki fıkranın 1 inci maddenin sonuna ek

lenmesini arz ve teklif ederiz. 
Refik Arslan (Kastamonu) 

ve arkadaşları 
Madde 1. —Ancak bu kanundan için mükellefin, belge tanzim etmemek suçu olmaması' 

gerekir. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına s 

Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Kanuna, aşağıdaki fıkranın, 1 inci maddenin sonuna ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Refik Arslan (Kastamonu) 
ve arkadaşları 

Madde 1. — Ancak, bu madde kapsamından yararlanmak isteyen Kurumlar Vergisi mü
kelleflerinin, kurumda ortaklık payı yüzde 5'ten fazla olanların kendilerinin, eş ve çocukları
nın mal beyanı vermesi ve bu beyanın araştınlması gerekir. Toplam mal varlığı yüksek bulu
nanlar bu madde kapsamından yararlanamaz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarıma sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Kanuna aşağıdaki fıkranın 1 inci maddenin sonuna ek

lenmesini arz ve teklif ederiz. 
Refik Arslan (Kastamonu) 

ve arkadaşları 
Madde 1. — Ancak, bu madde kapsamından yararlananların kendilerine, eşlerine, çocuk

ları ile birinci ve ikinci derece mirasçılarının menkul ve gayrimenkul mal varlıklarının toplam 
değerinin 300 milyonu aşmaması gerekir. 
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BAŞKAN—Komisyon katılıyor mu?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. . 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Kanuna aşağıdaki fıkranın, 1 inci maddenin sonuna ek

lenmesini arz ve teklif ederiz. 
Refik Arslan (Kastamonu) 

ve arkadaşları 
Madde 1. — Ancak, bu maddeden yararlanacak olanların anaparalarının 50 milyonu geç

memesi gerekir. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

Sayın Başkan. ' 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Kanuna, aşağıdaki fıkranın, 1 inci maddenin sonuna ek

lenmesini arz ve teklif ederiz. * 
Refik Arslan (Kastamonu) 

ve arkadaşları 
Madde 1. — Ancak, halen bakanlık yapanlar bu madde kapsamından Ömür boyu yarar

lanırlar. 
BAŞKAN — önergeyi gayri ciddî bulduğum için işleme koymuyorum. (DYP ve SHP sıra

larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kesinleşmiş veya İhtilaflı Kamu Alacakları 
MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mah

kemeleri veya Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçme
miş olan ve ikmalen, resen veya idarece tarh edilmiş bulunan vergi, resim ve harçların tamamı 
ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30'unun; 4 
eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen 
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ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zam
mı, gecikme faizi ve vergi cezalarının kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Birinci fıkraya göre ödenecek vergi, resim ve harç asıllarının tespitinde, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarih itibariyle tarhiyatm bulunduğu en son safhadaki miktar esas alınır. An
cak, en son safhada bozma ya da terkin kararı bulunması halinde, ödenecek miktar ilk tarhi-
yata göre tespit edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma 
hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlanmış alacaklar 1 inci madde hükmünden, Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda 
bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlana
mamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar bu madde hükmünden yararlanır. 

Gecikme faizleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahakkuk etmemiş vergi, 
resim ve harç asıllarına ilişkin tarhiyatta, Kanunun yürürlük tarihi itibariyle hesaplanır. 

Bu madde hükmü ile 1 inci madde hükmü 1.1.1992 tarihinden önceki dönemleri ve beya
na dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannameleri kapsar. 

BAŞKAN — Şu ana kadar grupları adına söz isteyen yok. 
MUSTAFA KALEMLÎ (Kütahya) — Grup adına, Sayın Çelebi konuşacaklar. 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Işın Çelebi. 
Şahısları adına söz alanlar: Sayın Turhan Tayan, Sayın Ekrem Pakdemirli, Sayın Selçuk 

Maruflu, Sayın Adnan Kahveci, Sayın Rüştü Kâzım Yücelen, Sayın Kamer Genç, Sayın Mah
mut öztürk ve Sayın Halit Dumankaya. 

ANAP Grubu adına, Sayın Işın Çelebi; buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Çelebi. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBÎ (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

2 nci maddeye ilişkin konuşmada, 1985, 1988 ve 1990 yıllarında getirilen vergi aflarında şeffaf
lık olmadığı, açıklık olmadığı, bu nedenle de, bugün görüştüğümüz bu tasarıda şeffaflığa ve 
açıklığa gerek olmadığı belirtildi. 

Oysa biz, 1992 yılında Türkiye'de artık her şeyin açıklık, şeffaflık ve tartışılır hale gelme
sinin önemli olduğu kanaatindeydik ve bu kanaatimizi de hâlâ muhafaza ediyoruz. Bu anlam
da bugün görüşmekte olduğumuz vergi affına ilişkin tasarıda açıklığın ve şeffaflığın olmasını, 
toplumun geleceği açısından temenni ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle bu maddede, "vergi resim ve harçların tamamı ile alacak 
asıllarına isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı yüzde 30'unun; 
4 eşit taksitte ödenmesi şartıyla, kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilmesi, takipli dosyala
rın azaltılması, yargı organının iş yükünün azaltılması, Hazineye ve bütçeye ek bir malî kayna
ğın sağlanması..." gibi gerekçelerden söz edilmektedir. 

Ancak, Anayasanın 73 üncü maddesinde belirtilen, herkesin, malî gücüne göre, vergi öde
mekle yükümlü bulunduğu ve vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımıyla, maliye politikası
nın, gelir dağılımını düzenleyici bir sosyal politika aracı halinde kullanılması hükmü, bu vergi 
affıyla gözardı edilmektedir. 

Bu vergi affı tasarısıyla devlete olan güven bozulmakta, vergi ahlakı sarsılmakta ve vergi 
cezalarının caydırıcı etkinliği azaltılmaktadır. 
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Zamanında vergisini ödeyenle ödemeyen arasında ciddî bir ayırım gözetilmekte,' yurttaş
lık görevini zamanında yerine getiren kişilerin devlete olan güveni sarsılmaktadır. Ayrıca, ge
rekçe olarak da ileri sürülen, dosya sayısının azaltılması hususu, -vergi affıyla ilgili tasarının 
tümünü incelediğimizde- bize doğruları yansıtmamaktadır. Eğer dosya sayısı azaltılacaksa, es
naf, sanatkâr ve küçük sanayicinin vergi borçlarını affetmek amaç ediniyorsa, burada bir sınır 
getirilmesi gerekmektedir. 

Nitekim, 1985 yılında getirilen sınır 300 bin lira, 1988 yılında getirilen sınır 500 bin lira, 
1990 yılında getirilen sınır 25 milyon liradır. Bugün, bu sınırın getirilmeyişi, gelecek açısından 
ciddî problemlere yol açacaktır. 

Nitekim, Türkiye'de, haftalık bir dergide yapılan ankette -burada anketlerden söz edildi-
vergi affına toplumun yüzde 65'inin karşı olduğu belirtilmektedir. O ankette, Doğru Yol Parti
sine oy verenlerin yüzde 65'inin, SHP'ye oy verenlerin yüzde 80'inin bu vergi affına karşı ol
duğu belirtilmektedir. Eğer anketler bir göstergeyse, bu da çok önemli bir göstergedir ve bunu 
dikkatinize sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün tahsil edilemeyen ve tartışmalı olan alacak miktarı -1991'den 
1992'ye geçen alacak miktarı-15 trilyondur. Bunun 2 trilyonu belediyelere aittir, 6 trilyonu KİT'
lere aittir, yaklaşık 7 trilyonu da özel kişilere aittir. Bütçede vergi affından doğacak gelir ola
rak gösterilen miktar ise 5-6 trilyon civarındadır ve 1992 yılı bütçesinde 139 trilyonluk vergi 
gelirleri içinde, vergi affından doğacak gelir de dikkate alınmıştır. 32 trilyonluk bütçe açığı, 
vergi affından doğacak gelir dikkate alındıktan sonra ortaya çıkan açıktır. Yani, bütçenin 175 
trilyonluk gelir kaynağı içindeki 139 trilyonluk vergi gelirinin 5 trilyonu vergi affından doğ
maktadır. 139 trilyona, vergi affından doğacak ek bir gelir yoktur. 

Şunu söylemek istiyorum : 5 trilyonluk bir gelir için, toplam vergi gelirleri içinde yüzde 
3,5'i geçmeyen, yüzde 3,5 kadar bir getirişi olan bir vergi geliri için, vergi toplama etkinliğini 
sıfıra indirecek şekilde karar almak Türkiye'de gelecek açısından ciddi problemler yaratacak
tır. (ANAP sıralarından alkışlar) Burada, Anavatan Partisi Grubu olarak sizleri uyarmak isti
yorum; çok ciddî bir ekonomik sıkıntıya yol açacaksınız. Eğer Türkiye'de, istikrar programı 
uygulanacaksa, bu risk almayı, maliyeti olan kararları almayı gerektirir. Kısa dönemli ve po
pülist politikalarla hiçbir yere varamayız. Burada, vergi gelirini yüzde 3,5 oranında artıraca
ğım diye -başka kalemlerden artıralım; getirin tasarılarınızı; size 5 trilyonu, 10 trilyonu temin 
edelim- vergi toplama etkinliğini azaltacak tedbirlerle, Türkiye'ye en büyük kötülüğü yapmak
tasınız. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, eğer dosya sayısı azaltılacaksa -ki, gerekçede gösterilen bir husustur--
100 milyon sınırını getirin, 500 milyon sınırını getirin, ne getirirseniz getirin; ama, sınır geti
rin. Eğer sınır getirmediğiniz takdirde, kişilerin 5 trilyona kadar vergi borcunu affedebilirsiniz. 
Bu, toplumda kamu vicdanını ciddî olarak sarsacaktır, tşte yapılan anketler : Toplumun yüzde 
65'inin, vergi affına karşı olduğunu ortaya koyuyor. 

Ben burada Bakanlar Kuruluna ve bütün siyasî parti gruplarındaki arkadaşlarıma çok say
gılıyım; ama, parlamenter olarak bir teknik görüşü size belirtmek ve doğruları söylemek de 
benim en temel görevim. Biz burada ne bu yasayı engellemeye çalışıyoruz he de buna mani 
olmak istiyoruz^ Siz, vergi tasarınızı getirin, biz size 15 trilyonluk gelir elde edecek desteği bu
lalım; ama, 5 trilyonluk bir gelir elde etmek için, vergi toplama etkinliğini sıfıra indirecek bu 
kanunla hiçbir meseleyi çözemezsiniz. 
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Bugün, istikrar programının temeli, kamu açıklarını kapatmak, vergi gelirlerini artırmak-
sa, bunu vergi affıyla artıramazsınız. Tam tersine, bu, vergi gelirini düşürücü etki yaratacaktır. 
Şubat ayında vergi geliri tahsilatının yüzde 86 arttığı doğrudur; ama, geçen senenin şubat ayı
na göre yüzde 80 artan bu vergi gelirinin hesaplanmasında Körfez krizini dikkate almanız gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, kanun, sadece gecikme zammı gecikme faizi ve vergi cezalarının 
affı yoluna gidilmesiyle, Gelirler, Kurumlar ve KDV'de yüzde 40 ila yüzde 20 oranında matrah 
artırımı konusunda da ciddî bazı sakıncaları beraberinde getirmektedir, özellikle KDV ve sto
paj konusunda, üçüncü şahıslardan tahsil edilip, vergi dairesine yatırılmayan ve yatırılması ge-̂  
reken bir ödeme şekli olan KDV'nin haksız bir kaynak transferine yol açacağına da dikkatinizi 
çekmek istiyorum. 

Burada, bütün bu sözlerim, sadece hükümete yardımcı olmak ve katkıda bulunmak için
dir. Bu kanun buradan çıkar, uygulamaya konulur; ama, Türkiye'de eğer enflasyonu aşağıya 
indireceksek, vergi gelirlerini artıracaksak ve Türkiye'nin kamu açıkları problemini çözecek-
sek, bu vergi affıyla, bunlan çözmemeyc karar verdiğimiz kanaati toplumda uyanacaktır ve 
vergisini ödemek isteyen insanlar, enayi durumuna düşmemek için, vergisini ödemeyeceklerdir. 

Bu anlamda, özellikle Vergi Usul Kanununa göre, gecikme faizi ve gecikme zammını yüz
de 84 oranında artıran ve 3 misline kadar kaçakçılık cezası ödenmesi gereken vergi borcuna, 
bu kanunla getirilen aflar, tüm bu cezaların caydırıcı etkisini sıfıra indirmektedir. Yani, 10 mil
yon lira vergi borcu olanın gecikme zamnu, gecikme faizi ve vergi cezası olarak aslı kadar ödenme 
hükmüyle sadece 10 milyon lira ödemesini gerekli kılmaktadır. Yani, bu ne demektir; vergi top
lamada karşılaştığımız problemlerde caydırıcı etkisi olan bütün maddeleri ortadan kaldırmak
tayız ve yarın, öbür gün -inancım odur ki- Türkiye'de vergi toplamada karşılaşacağımız ciddî 
sıkıntılar ve bütçede karşılaşacağımız açıklar karşısında alacağımız tedbirlerin yetersiz kalması 
ve enflasyonun hız kazanacağı bir dönemde, Parlamento olarak her türlü konuda yardımcı ola
cağımız Hükümete, bugün vergi affını çıkarmasıyla kendini çok büyük ölçüde engelleyeceğini 
ve alacağı tedbirlerle inandırıcılığını yitireceğini, kredibilitesini düşüreceğini hatırlatmak is
tiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Çelebi'ye teşekkür ederiz. 
Şahsı adına, Sayın Turhan Tayan; buyurun efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun iki üç aydır 

tartışılıyor. Kamuoyu konuyla ilgili olarak yeterince bilgi sahibi olmuştur. Bu kanunun çıkma
sını mükellef de istiyor, halk da istiyor, devlet de istiyor. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Halk istemiyor. 
EYÜP AŞIK (Trabzon).— Hangi halk istiyor?! 
TURHAN TAYAN (Devamla) •— Hiçbir iktidar varidattan mahrum kalmak ister mi? Dü

şünün ki, bir iktidar işbaşına gelmiş, borca batmış bir devlet bulmuş. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — O eskidendi. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Pancar üreticisi para bekliyor; bizim de acelemiz var, 

bu parayı ödeyeceğiz. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Onları demin söyledin. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Bu imkânı bir tarafa bırakacağız, saptırma ifadeyle, af 

çıkaracağız!.. Hayır, böyle bir şey yok. Bu bir af değildir. 
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HALtT DUMANKAYA (istanbul) — Ya nedir? 
TURHAN TAYAN (Devamla) --Bu, mükellefle devleti barıştırmaktır, Bugüne kadar tahsil 

edilmemiş, daha doğrusu mükellefte ödeme gücü bırakılmamış, bu yüzden, devlet büyük bir 
sıkıntıya girmiştir. Devletin borçlarını ödemek için iktidarın gelire ihtiyacı vardır, tahsil edile
memiş bu vergileri, mükellefle barış yaparak tahsil etmenin yolunu bulmuşuzdur. 

Sayın Maruflu konuşmasında, "Seçim beyannamelerine baktık, hükümet programına bak
tık böyle bir taahhütleri yok" dediler. Gerçekten yok. Ne zaman ki, işbaşına gelindi, kasa bomboş 
bulundu, eski defterler kurcalandı ve verginin tatlı dille, yumuşak bir yaklaşımla tahsili düşü
nüldü, işte o zaman bu tasarı huzurunuza getirildi. Biz, bu parayı toplayanıazsak, Sayın Ma-
ruflu'nun Plan ve Bütçe Komisyonunda teklif ettiği, her milletvekiline bir sekreter, bir oda, 
bir araba, maaşa zam gibi isteklerini karşılamak için, bu parayı nereden bulacağız arkadaşlar? 

Gelin, hep beraber, bu maddeyi, düzenlendiği şekliyle kabul edelim -zira düzenleniş şekli 
uygundur-devleti gelir sahibi yapalım. 

Teşekkür ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Tayan'a teşekkür ederiz. 
Sayın Pakdemirli, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, muhterem milletvekili arkadaşlarım; 

sözlerime başlarken hepinize saygılar sunuyorum. 
Benden önce konuşan arkadaşım ciddî bir çelişkiye düşüyor; çünkü bizim, burada bir sı

nır getirme teklifimiz, sizin daha fazla vergi toplamanızı sağlar, daha fazla vergi kaybınız ol
maz ki... Yani, sınır kalktığı zaman daha fazla vergi alınsa, belki haklı olabilirsiniz; ama biz, 
her vergi türü ve her vergi dönemi itibariyle 50 milyon sınırını getirdiğimiz zaman alacağınız 
vergi artar; ama, bunu niye anlatamadık, bilemiyorum. Bu, belki bizim kabahatimiz; bunu 
size güzel anlatamadık. 

Vergi adil olmalı, adil salınmalı diyoruz; toplarken de aynı şeyi yapmamız lazım. Küçük 
bir sanayici, küçük bir tüccar hakikaten ödeme güçlüğüne düşmüştür, 50 milyon vergisini öde-
meyememiştir. Bir başkası ise, vergi kaçakçılığı yapmış -10 uncu madde başlığını okumuştum 
size- veya kaçakçılığa teşebbüs etmiş ve yakalanmış, bunun -sınırsız olarak, teorik olarak- 5 
trilyona kadar olan kısmını affediyorsunuz. Bizim sınır istememiz, ne sizin gelir beklentinize 
aykırıdır, ne de verginin adil olması ve kamu vicdanını yaralamamasına aykırıdır. Bilakis ka
mu vicdanını rahatlatır. 

Bakın, 1985 ve 1988 yıllarında çıkarılan vergi kanunlarında bir af müessesesi yok. Vergi 
kanunlarının hepsi değiştirilmiş, sadece sonlarına birer geçici madde konmuş ve denmiş ki : 
"-1985 yılında- 300 bin liraya kadar vergi borcu olan belli şartlarda affa girer, -1988 yılında 
da- 500 bin liraya kadar vergi borcu olanlar belli şartlarda affa girer" 

ERTEKtN DURUTÜRK:(Isparta) — Ne olmuş oluyor? Şimdi onun adı ne? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Efendim, bu bizatihi af kanunu değil, bir rejim

den diğer rejime geçmeyi sağlayan geçiş maddeleridir. Bu geçiş maddesi varken, sınırlı iken, 
şimdi biz tam olarak bir vergi affı kanunu çıkarıyoruz ve sınırları kaldırıyoruz. 

Ben size şunu söyleyeyim; bu vergi kanunları burada görüşülürken, araştırdım, "acaba 
o zaman muhalefet ne demiş" diye baktım. O zaman bu geçici madde konuşulurken hepiniz 
topa tutmuşsunuz. Karşı görüş olarak bize şunu söylemişsiniz ; "300 bin liraya kadar vergi 
borcu olanı affediyoruz." Onun da anasını alıyoruz, danasından, yani yüzde 50'sinden vaz-
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geçtik diyoruz. O zaman siz diyorsunuz ki: "Olur mu canım, herkes vergisini ödeyecek." Şim-
di 1990'ı dikkate alırsak, 15 Aralık 1990 tarihinden bu yana en fazla 15 ay geçmiş, şimdi siz 
buna sınırsız imkân veriyorsunuz. Bu doğru değildir. Doğru olmayan bir şeyi niye zıtlaşma 
noktasına getiriyorsunuz? Arkadaşlarım beni affetsinler, ben şunu anladım; özal'dan bir kor
ku var o da şu : "Biz inanıyoruz, sen doğru söylüyorsun da özal gene veto ederse..." Canım 
biz doğruyu yapalım da... Eğer kanunî hakkı, anayasal hakkı varsa, veto etme imkânı varsa... 

HÎLMt YÜKSELEN (Kırşehir) — Taktiği öyle mi aldınız? 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Eğer memleketi o şekilde bir noktaya getireceğine 

inanıyorsa veto eder. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — By Pass geliyor. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Ama biz burada doğrusunu yapalım. 
Şimdi bakın, dedim ki : "Bizi yaralayan en büyük mesele adam, katma değerli işçinin 

muhtasarını toplamış, götürüp devlete yatırmamış. Yani, tahsildarlık yapmış; ama ertesi ay gö
türüp vezneye yatırmıyor da bir ay kullanıyor. Şimdi de onu affediyoruz. Şimdi, diyeceksiniz 
ki : "Eskiden de affettik." Eskiden de affettik; ama o zaman hükümetin teklif ettiği rakam 
o kadar değildi; ama Meclisten 25 milyon lira olarak çıktığı için saygılıyız tabiî. Aslında, o 
zaman hükümetin getirdiği rakam çok küçüktü; fakat Plan ve Bütçe Komisyonunda ve burada 
rakamı yükseltmişsiniz. Ben o zaman hükümette değildim, onun için biraz önceki konuşmam
da, kantarın topu kaçmış dedim. Orada affettiğimiz miktar 25 milyon liraya kadar; ama bura
da sınırsız. Bakın, bir holding için, bir tek ayın katma değeri, 100 milyar lirayı bulabilir. Yani 
onu affedeceğiz. 

Biraz önce, değerli arkadaşım dedi ki, "sizin zamanınızda vergi kaçakçıları türedi, hayalî 
ihracatçılar türedi; bunlar hep sizin mahsulünüz." Madem bizim mahsûlümüz, niye affediyor
sunuz? Affetmeyin onları, hiç olmazsa cezalarını çeksinler. Yani, bu kadar makul bir teklif 
olabilir mi? Gecenin bu saatinde niye çırpınıyoruz; amme vicdanı kamu vicdanı yaralanmasın; 
biz doğruyu yapalım diye. Siz inada bindirmişsiniz, "Efendim, biz virgülüne dokunmayacağız" 
diyorsunuz; peki. 

MUSTAFÂ YILMAZ (Gaziantep) — Sekiz yıldan beri niye doğruyu yapmadınız? 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Biz doğruyu yapmaya çalıştık. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Siz şimdiye kadar neyi doğru yaptınız ki. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Sayın Başbakan hep şeffaflıktan bahsetti; tamam. 

"Peki bir madde koyalım" diyoruz... Bundan yararlanacak kişilerin isimlerinin açıklanmasını 
kabul etmiyorsunuz. Aslında, isim verilebilir. Bakın, burada tek bir Maliye Bakanı yok, eski 
maliye bakanlarımız var, hepsi diyor ki, "Hangi mükellefin ne kadar vergi affından istifade 
ettiğine dair isim verilebilir." Biz affı yalnız vergide kullanmıyoruz, diğer aflarımız da var, ora
da isimleri gayet güzel duvara da asabiliyoruz. Burada istediğimiz şey şu : Mademki şeffafız, 
isim vermeden, şu kadar insan şu kadar limitin üstünde faydalanmıştır" deyin; ama hiç ol
mazsa kamuoyu bu affın rakamını bilsin de rahat olsun. Şu anda kamuoyu rahatsızdır. Neyin 
ne kadar affedildiğini bilmemektedir. 

Bunları size tekrar ifade ediyorum ve bizim önergelerimize müspet oy vermenizi temenni 
ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Pakdemirli'ye teşekkür ederiz. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeler vardır; okutuyorum : 
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, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3773 numaralı Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkrala
rının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Rüştü KÛzım Yücelen Refik Arslan 
İçel Kastamonu 

Cemal özbilen Salih Ergün 
Kırklareli İstanbul 

, Safa Giray 
İstanbul 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri veya 
Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve ik-
malen, resen veya idarece tarh edilmiş bulunan vergi, resim ve harçların 160 milyon liraya ka
dar olan kısmı ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı 
yüzde 30'unun dört eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 aylan sonuna kadar ta
mamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecik
me zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Birinci fıkraya göre ödenecek vergi, resim ve harç asıllarının tespitinde, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarih itibariyle, tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki miktarın 160 milyon li
raya kadar olan kısmı esas alınır. Ancak, en son safhada bozma ya da terkin kararı bulunması 
halinde, ödenecek miktar 160 milyon lirayı aşmayacak şekilde, ilk tahriyata göre tespit edilir. 

Gerekçe : 
Maddede öngörülen vergi, resim ye harçlara ilişkin ceza zam ve faizlerin bir kısmının yar

gıya gitmeksizin veya yargı safhasındayken ödenmesi halinde, kalan kısmından vazgeçilmesi 
için de mutlaka bir üst sınır getirilmesi gerekmektedir. Çünkü, dava aşamasında bu alacaklar 
zaten istemeydi, yani mükellefler iyi niyetli olsalardı gerek vergi kanunlarındaki indirim mik
tarlarından, gerekse uzlaşma miktarlarından faydalanılarak daha önce ödenebilirdi. Bunların 
bir kısmı zaten mahkemelerde de Hazine lehine sonuçlanacaktır. Bu durumda, Hazinenin yar
gı yoluyla kesinleşecek ve tamamı tahsil edilebilir hale gelecek alacaklarının bir kısmının tahsi
linden vazgeçilmesi ve mükellefleri vergi ödememeye teşvik edecek ve bir ödül olacaktır. 

. • I -

Oysa, bu ödül niteliğindeki aftan herkese sınırsızca yararlanma imkânı verilmesi, iyi ni
yetli ile kötü niyetliyi ayırma imkânı vermeyecektir. 

Burada yapılması gereken, istemeden, bazı kurumlarda devletle ihtilafa düşmüş, herhangi 
bir kastı bulunmayan mükellefleri affetmektir. Yoksa, bilinçli olarak büyük miktarda vergi ka
çakçılığı yapanları affetmek, birtakım söylentileri uzun süre kamuoyunun gündeminde tuta
caktır. Bu nedenle, burada da 160 milyon liralık bir üst sınırı getirmek adil olacaktır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

;' Görüşülmekte olan 3773 numaralı Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin bir ve ikinci fıkra
larının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Selçuk Maruftu Halil İbrahim özsoy 
istanbul . Afyon 

Mustafa Balcılar Yusuf Pamuk 
Eskişehir İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen Hüseyin Aksoy 
İçel Eskişehir 

BAŞKAN — Bu önerge, bir önce okunan önergenin fotokopisi ve aynısı olduğu için okut
muyorum ve işleme koymuyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) —- Sayın Başkan, böyle önerge verenlere ceza verin ve isimlerini 
de teşhir edin. 

BAŞKAN — O konuda yanlışlık olabilir Sayın Genç. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — O önergede birinci madde atlandığı için düzeltip 

ikinci madde yazdık. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — O önerge aynı değil efendim. 
BAŞKAN — Efendim, zühulen olrnuş olabilir, bir kötü niyet aramıyoruz. Zaman alma

mak için okutmuyoruz ve işleme koymuyoruz. - s • •'• . 
Şimdi okunacak önerge de sadece birinci fıkrada değişiklik öneriyor, diğer fıkralar aynı 

olduğu için, aynı olan yerleri okutmuyoruz, değişiklik isteyen yerlerini okutuyoruz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Olur mu öyle şey Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Sancak Faruk Saydam 
İstanbul Manisa 

Selçuk Maruflu Ali Kemal Başaran 
İstanbul Trabzon 

Mehmet Gedik 
Bursa 

Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte vergi mahkemeleri, bölge idare mahke
meleri veya Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş 
olan ve ikmalen, resen veya idarece tarh edilmiş bulunan vergi, resim ve harçların tamamı ile 
bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı yüzde 50'sini; dört 
eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve 
ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla, gecikme zammı, gecikme 
faizi ve vergi cezalarının kalan yüzde 50'sinin tahsilinden vazgeçilir. 

Gerekçe : Af kapsamına giren vergi, resim ve harçların ve bu alacakların asıllarına isabet 
eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının affedilecek oranı yüzde 70'den yüzde 
50'ye indirilmesi, hem devlet gelirlerinde artış sağlayacak, hem de vergisini tam olarak ve za
manında ödeyen mükellefte uyanan tepkiyi azaltacak, vergisini ödemiş olanla ödememiş olan 
arasındaki dengesizliği azaltacaktır. 
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BAŞKAN — Şimdi okutacağım önergenin de birinci ve ikinci fıkraları değiştirilmek iste
niyor. Aynı olan yerlerini okutmuyorum. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan düzeltme vardır. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 88 inci maddesi size böyle 

bir yetki vermiyor efendim. Değişiklik önergeleri aynen okunacaktır. 
BAŞKAN — Değişiklik yerlerini aynen okutuyorum. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Değişiklik yerlerini diye değil efendim. 
Sayın Başkanım, gelen önergeler aynen okunacaktır. İçtüzüğün 88 inci maddesi çok açık

tır; lütfen, usulsüzlük yapmayalım efendim. Arz ederim. Ancak, o önergelerim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — önergenin değişiklik yerlerini okutuyor. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sizinle muhatap değilim. 
BAŞKAN — Bir saniye, Sayın Genç... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ancak, önergeleri sizin işleme koyma aşamasında 

böyle bir hakkınız var. İşlem hakkınız yoktur. ^ 
BAŞKAN — Haklısınız efendim; öyle algılarsak haklısınız. Okuttuğum şey değişiklik öner

geleri, yani değişiklikle ilgili kısımlar okunacak. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— Hayır efendim, öyle bir şey yok; bakınız madde çok 

açık; 88 inci maddede çok açık hüküm var efendim : "Değişiklik önergeleri önce veriliş, sonra 
aykırılık sırasına göre okunur ve işleme konur." 

BAŞKAN — Evet, değişiklik istenen yerler. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, önergede değişiklik istenen veya istenme

yen diye ayırım yok. Bunu, yapmaya hakkınız yok. önerge aynen okunacaktır. Lütfen... 
BAŞKAN — Aynı amlamda efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır efendim! 
BAŞKAN — Oturun, tamam efendim, oturun! 
Buyurun okuyun : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte, olan Kanunun 2 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Selçuk Maruflu Ekrem Pakdemirli 
İstanbul Manisa 

Safa Giray Fevzi tşbaşaran 
İstanbul İstanbul 

Adnan Kahveci Gaffar Yakın 
İstanbul Afyon 

Faruk Saydam Hüseyin Aksoy 
Manisa Eskişehir 

Rauf Ertekin Mustafa Kalemli 
Kütahya Kütahya 

MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte vergi mahkemeleri, bölge idare mah
kemeleri veya Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş 
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olan bu ihmalen, resen veya idarece tarh edilmiş bulunan 50 milyon TL.'ye kadar vergi, resim 
ve harçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı 
ayrı yüzde 30*unun; dört eşit taksitte, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna ka
dar tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla 
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Birinci fıkraya göre ödenecek vergi, resim ve harç asıllarının tespitinde bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibariyle tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki miktar esas alınır. Bu mik
tar 50 milyon lirayı geçemez. Ancak en son safhada bozma ya da terhin kararı bulunması ha
linde ödenecek miktar ilk tarhiyata göre tespit edilir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağ
lanmış alacaklar, 1 inci madde hükmünden, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; uzlaş
ma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş ve
ya uzlaşma günü gelmesi ya da uzlaşma sağlanamamış; ancak, dava açma süresi geçmemiş ala
caklar, bu madde hükmünden yararlanır. 

Gecikme faizleri, bu kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahakkuk etmemiş 50 milyon 
liraya kadar olan vergi, resim ve harçlarının asıllarına ilişkin tarhiyatta kanun yürürlük tarihi 
itibariyle hesaplanır. 

Bu madde hükmü ile 1 inci madde hükmü 1.1.1992 tarihinden önceki dönemleri ve beya
na dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannameleri kapsar. 

Gerekçe : Bu maddede kesinleşmemiş veya ihtilaflı kamu alacaklarının vergi affından na
sıl faydalanacağı düzenlenmektedir. Vergi mükellefi bölge idare mahkemesinde veya Danıştay 
nezdinde ihtilaflı hale gelmişse veya mükellef henüz dava açma süresini geçirmemişse, resen 
veya ikmalen veya idarece tarh edilmiş olan vergilerin sınır olmadan, borcun büyüklüğüne ba
kılmadan, hangi tarihte verginin dolmuş olduğunu dikkate almadan getirilmesi, kamu vicda
nını ve idareyi zedeleyeceği için, maddede yukarıda verilen biçimde bir değişikliğe gidilmiştir. 

Bu maddenin teklifimizdeki gibi düzenlenmesinin aynı zamanda, vergi kanunu sık sık ih
tilaf halinde getirmeyi alışkanlık haline getirenlerin caydırılması ve verginin zamanında tam 
ve eksiksiz tamamlanması amacı da güdülmektedir. 

Ayrıca, vergi ödemekte güçlük çeken küçük esnaf ve tüccarlara yönelik bir davranış ise, 
küçük çiftçilerin 5 milyona kadar olan borçlarının faizleri silindiği gibi bu Kanunda da 50 mil
yon lira ile sınırlanılarak her 2 kanunda bir paralellik elde edilmek amacı, bu maddenin bu 
şekilde kaleme alınmasını gerekli kılmıştır. 

Madde 2'de yapılan değişiklikte verginin affının sınırsız olması halinde, kamu vicdanını 
yaralaması endişesi bu yeni yazılımı gerektirmiştir. Verginin adil alınması, çok kazanandan çok 
az kazanandan az olma prensibi zedelenmemelidir. Bunun için bir sınırlamanın getirilmesini 
zaruri görmekteyiz. 

Kesinleşmemiş veya ihtilaflı kamu alacaklarının affında, aslında donmuş bir alacağın tahsili 
imkânı kalmamış bir alacak olmayıp, bunun vergi mükellefine bir nevi atifet olarak verilmiş 
olacaktır. Ancak, Kanunda birlik temin etmek için bu tür alacakların 50 milyon TL.'ye kadar 
olan kısmında af kapsamına alınması düşünülmüştür. 

Yine uzlaşma sağlanan miktarlarda af limitinin 50 milyon TL. ile sınırlanması yine kanu
nun bütünlüğünü sağlamak yönünden yeniden yazılmıştır. Tabiatıyla gecikme faizlerinin hesa
bında yine bir sınırdan yoksun olduğu için yeniden yapılmıştır. 
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Bilindiği gibi, bu yasanın 2 nci maddesine paralel bir madde 1983 yılında kurucu Meclisçe 
Haziran 1983'te çıkarılan 2801 sayılı Kanuna istenen ve beklenen neticeyi vermemiş ve mükel
lefler öne çıkıp, bu kanundan istifade etmişlerdir. Bu netice bilindiğinden o tarihten sonraki 
9 yılda bir daha bu tür bir düzenleme getirilmemiştir. Bu durum dikkate alındığı için vergi 
affına bir sınırlama getirilmek istenmiştir. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Kanuna aşağıdaki fıkranın 2 nci maddenin sonuna ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Refik Arslan 
Kastamonu 
Avni Akyol 

Bolu 
Şadan Tuzcu 

İstanbul 

MADDE 2.— Ancak, bu madde hükümlerinden vergi kaçakçıları yararlanamaz. 
Gerekçe : Uzlaşma olmasına rağmen vergi kaçakçılığı yaptıkları belirlenenler bu kanun 

kapsamından yararlanamamalıdır. " 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir başka özel durumu bilgilerinize sunmak istiyorum. 

İdare amirlerimiz yemek sorununu çözmüşlerdir. Saat 02.30'da sahur yemeği Meclis lokanta
mızda hazır olacaktır. 

Önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işleme koyacağım efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Selçuk Maruftu (İstanbul) 
ve arkadaşları 

MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte vergi mahkemeleri, bölge idare mah
kemeleri veya Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açması süresi henüz geçme
miş olan ve ikmalen, resen ve idarece tarh edilmiş bulunan vergi, resim ve harçlarının tamamı 
ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı yüzde 50'sinin; 
4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi 
ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla, gecikme zammı, gecik
me faizi ve vergi cezalarının kalan yüzde 50'sinin tahsilinden vazgeçilir. 

Birinci fıkraya göre ödenecek vergi, resim ve harç asıllarının tespitinde, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibariyle tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki miktar esas alınır, ancak, 
en son safhada bozma ya da terkin kararı bulunması halinde, ödenecek miktar ilk tarhiyata 
göre tespit edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 213 sayılı Vergi Usul Kanunun uzlaşma hü
kümlerinden yararlanarak uzlaşma sağlamış alacaklar, 1 inci madde, hükmünden, Kanunun 

— 508 — 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 



T.B.M.M. B : 40 12 . 3 . 1992 O : 4 

yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak Üzere başvuruda bu
lunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanama
mış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar bu madde hükmünden yararlanır. 

Gecikme faizleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahakkuk etmemiş vergi, 
resim ve harç asıllarına ilişkin tarhiyatta, Kanunun yürürlük tarihi itibariyle hesaplanır. 

Bu madde hükmü ile 1 inci madde hükmü 1.1.1992 tarihinden önceki dönemleri ye beya
na dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannameleri kapsar. 

BAŞKAN—Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim? 
BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL {Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutup işleme koyacağım : 

,'•;.. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülen Kanunun 2 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli (Manisa) 

ve arkadaşları 
MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mah

kemeleri veya Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçme
miş olan bu ilcmalen, resen veya idarece tarh edilmiş olan 50 milyon TL.'ye kadar vergi, resim 
ve harçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı 
ayrı % 30'unun; 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tama
men ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi, şartıyla gecikme 
zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının kalan °/o 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Birinci fıkraya göre ödenecek vergi, resim ve harç asıllarının tespitinde, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarih itibaiyle tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki miktar esas alınır; bu miktar 
50 milyon lirayı geçmez. Ancak, en son safhada bozma ya da terhin kararı bulunması halinde, 
ödenecek miktar ilk tarhiyata göre tespit edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma 
hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlanmış alacaklar 1 inci madde hükmünden, Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda 
bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlana
mamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar bu madde hükmünden yararlanır. 

Gecikme faizleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahakkuk etmemiş 50 mil
yon TL.'ye kadar olan vergi, resim ve harç asıllarına ilişkin tarhiyatta, Kanunun yürürlük tari
hi itibariyle hesaplanır. 

Bu madde hükmü ile 1 inci madde hükmü 1.1.1992 tarihinden önceki dönemleri ve beyana 
dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannameleri kapsar. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3773 numaralı Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin birinci ve ikinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Safa Giray (İstanbul) 
ve arkadaşları 

MADDE 2. —Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mah
kemeleri veya Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçme
miş olan ve ikmalen, resen veya idarece tarh edilmiş bulunan vergi, resim ve harçların 160 mil
yon TL.'ye kadar olan kısmı ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi '/ezaları
nın ayrı ayrı % 30'unun; 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna 
kadar tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şar
tıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Birinci fıkaraya göre ödenecek vergi, resim ve harç asıllarının tespitinde, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarih itibariyle tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki miktarın 160 milyon lira
ya kadar olan kısmı esas alınır. Ancak, en son safhada bozma ya da terkin karan bulunması 
halinde, ödenecek miktar 160 milyon TL.'yi aşmayacak şekilde ilk tarhiyata göre tespit edilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Kanuna aşağıdaki fıkranın, 2 nci maddenin sonuna ek

lenmesini arz ve teklif ederiz. 
Refik Arslan (Kastamonu) 

ve arkadaşları 
MADDE 2. — Ancak bu madde hükümlerinden vergi kaçakçıları yararlanamaz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. . 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
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' BAŞKAN — Hükümet?.. '•': 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler*.. Kabul 

edilmemiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
3505 Sayılı Kanun Gereğince Asıl Addolunan Gecikme Zammı ve Gecikme Faizleri 
MADDE 3. — Bu Kanundan yararlanılarak ödenecek gecikme zammı ve gecikme faizle

rinin tespitinde, 6183 sayılı. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci mad
desinin 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişik üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz. 
Gecikme zammı ve gecikme faizleri, 1.1.1990, 1.1.1991 ve 1.1.1992 tarihleri itibariyle asıl addo
lunma işlemi yapılmaksızın hesaplanır. 

Bu Kanundan yararlanılarak ödenen alacaklara Kanunun yürürlük tarihinden sonraki ay
lar için gecikme zammı uygulanmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddsiyle değişik 51 inci maddesinin üçün
cü fıkrası gereğince 10.12.1988 tarihinden sonra vadesi gelen kamu alacaklarına uygulanan ge
cikme zammı ile 10.12.1988 tarihinden sonra tahsil edilebilir hale gelen gecikme faizlerinden 
asıl addolunarak ödenen miktarlar, bu Kanuna göre ödenecek miktarlardan mahsup edilir. An
cak, ödenen miktarların bu Kanuna göre ödenecek miktarlardan fazla olması halinde aradaki 
fark mükelleflere iade edilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenlerin isimlerini okuyorum : Grupları adına, Sa
yın Adnan Kahveci; şahısları adına, Sayın Turhan Tayan, Sayın Ekrem Pakdemirli, Sayın Ka
mer Genç, Sayın Halit Dumankaya. 

Bu durumda, şahısları adına Sayın Turhan Tayan'Ia, Sayın Ekrem Pakdemirli'ye söz vere
bileceğiz.. 

Buyurunuz Sayın Kahveci. 
ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; iktidar grubu bu kanunu çıkarmaya niyetli. Biz de, bu kanunu çıkarmayın diye sizin 
iyiliğiniz için çalışıyoruz; ama anlamak düşüncesinde değilsiniz. "Bütçe açığını kapatacağız" 
diyorsunuz; ama bakalım bu kanunla bütçe açığını nasıl kapatacaksınız, onu önümüzdeki gün
lerde göreceğiz. Yalnız size şunu belirteyim; dün, yabancı bir dergide, bize çok benzer bir ülke 
olan italya ile ilgili bir haber okudum, italyanlar, bizim sekiz yıldır uğraştığımız belge düzeni
ni oturtmak konusunda çok çetin bir mücadele veriyorlar. Yazı, Nevvs Week dergisinin son sa
yışında, okumak isteyen gitsin, baksın. Yedi yaşında bir çocuğa gofret alırken fış almadığı için 
30 dolar; yani bizim paramızla 180 bin lira ceza, dükkân sahibine de 300 dolar; yani 1 milyon 
800 bin lira ceza kesmişler. Şimdi, bunu niye anlatıyorum?.. İtalya, vergi düzeni kurma açısın
dan bize çok benzeyen bir ülke. Biz, sekiz yıldır bu ülkede belirli bir belge düzeni ahlakı oluş
turduk ve biraz önce burada Sayın Pakdemirli konuşurken "bizim çıkardığımız her vergi affı
nın önünde mutlaka bir kanun vardır" dedi. Bir düzenleme yapıyoruz, o düzenlemeye kadar 
olan yanlışları, eksiklikleri, sılantıları düzeltmek için de vergi affı çıkarıyoruz. Bugün, belge 
düzenini kuramadığımız sürece... "Kuramadığınız" demiyorum, kuramadığımız sürece vergi 
toplayamayız. 
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Sayın Demirel, bütçe açış konuşmasını yaparken, bu kanunla ilgili olarak, "isimleri 
açıklayacağız" dedi. Bakıyoruz ki, bugün burada, ne isimlen açıklama, ne limit koyma konu
sunda en ufak bir olumlu gelişme yok. Yani, şeffaflığı kabul eden Hükümet, 57-60 milyonun 
önünde beyan eden, "evet, bunları açıklarız" diyen Başbakanınız -Başbakanımız diyelim- bu
gün ters bir tavır içine girmiş durumda. Bunu nasıl izah edeceksiniz? 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Diyelim ne demek; Başbakan değil mi? 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — İki gün önce, millete, açıklayacağız dediniz, bugün yok; 
limit koyalım dedim, yok. Bu mantıkla vergi toplanabileceğini zannediyorsanız, bütçe açığının 
kapanabileceğini zannediyorsanız çok yanılırsınız ve bunun da hesabını veremeyeceksiniz. Size 
daha önce de söyledik. Bakın, bu affı çıkarmanız ANAP'ın lehinedir. Biz bunu meydanlarda 
tepe tepe aleyhinize kullanırız; ama seldz yıldır kurulan bir vergi belge düzenini tahrip ediyor
sunuz. Bu vergi belge düzenini tahrip ettiğiniz zaman tekrar kurmak yıllar alacak. 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Sizin gibi kâhinler gelir gene. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) -— Meydanlarda bunun hesabını nasıl vereceksin; onu dü
şün şimdi, Bırak şimdi bana laf atmayı, meydanlarda bunun hesabını nasıl vereceğinizi düşünün. 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Millet akıllıdır; hesabınızı verdi, köşeye sıkıştırdı. 

ADNAN KAHVECİ (Devanıla) — Burada şaka da konuşuyoruz, ciddi de konuşuyoruz. 
Artık, işin şaka tarafı bir tarafa, ciddî tarafı şudur : Bu memlekette vergi toplayamadığınız 
zaman, bütçe açığı büyüdüğü zaman, milleti hiçbir bahaneyle uyutamayacaksınız. 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Siz uyutamadınız mı? 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bu bakımdan, önümüzde kanunim daha yirmiye ya
kın maddesi var, geçici maddeleriyle beraber; bu dediğimiz düzeltmeleri yapalım. Bunlar sizin 
menfaatinizedir, memleketin menfaatinedir. İşin şakası bir tarafa dedim, ciddî tarafı budur. 
İnşallah aklınızı başınıza alırsınız. 

Saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kahveci'ye teşekkür ederiz. 
Şahısları adına, Sayın Turhan Tayan; buyurun efendim. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, sayın üyeler; kanunun bu maddesi isabetle 
düzenlenmiştir. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayırlı olsun. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Hayırlı olsun dileklerine katılıyorum. 
Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAM — Sayın Ekrem Pakdemirli, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bakın, burada, 
bu maddede de bir çelişkiyi söyleyeceğim; çünkü, nasıl olsa burada bir şike var. Komisyon, 
katılıyoruz diyor. Bu suretle bizim önergeyi açıklama ve size fikirlerimizi arz etme imkânını 
elimizden aldınız; ama şimdi... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Liste halinde önerge veriyorsunuz. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Olur mu?.. Hepsinde bir değişiklik var. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Hayır efendim! 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bakın, mesela... (DYP ve SHP sıralarından gürül
tüler) Bakın, okuyayım. Diyor ki, "Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin matrah arttırı-
mında bulunmaları halinde önceki yıllara ilişkin zararları gelecek yıllar kârlarından mah-
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sup edilmez". Yani, adamcağız vergisini vermiş; ama mahsup da ettirmiyorsunuz. Bu kadar 
adaletsizlik olur mu? O zaman tam ahmak yerine... Yani, adamcağız vergiyi vermiş, mahsubu
nu da yaptırmıyorsunuz. 

Burada, bizim değişiklik önergemizde, aslında bazı tarihleri değiştiriyoruz, bazı oranları 
değiştiriyoruz. Mesela, 30 Nisan 1992 tarihine kadar beyan alacaksınız. Adamcağız beyanı mı 
hazırlayacak, ödemeyi mi yapacak? Yani, biraz ötelememiz lazım. 

Bir de, değerli arkadaşımız burada dedi ki, "Biz donmuş alacakları tahsil ediyoruz." Bu 
•kanunda donmuş alacaklarla ilgili bir tek madde var; 23 madde, farklı farklı alacaklara ait, 
yani donmamış alacaklarla ilgili aflardır. Burada donmuş olunca, insan diyor ki, evet, ma
demki alamıyorum, gel bunun bir kısmından vazgeçeyim; ama durum öyle değil ki; yani, siz 
hibe ediyorsunuz. Efendim, siz, tepsinin içinde, buyurun, biz bunu kullanmıyoruz, devlet ola
rak istemiyoruz, bu paraları alın kullanın diyorsunuz. O zaman verginin adil salınması, vergi
nin çok kazanandan çok, az kazanandan az alınma prensibini de ortadan kaldırıyorsunuz. Ya
ni bununla herşeyi altüst ediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, başka fıkralarda da değişiklik önerilerimiz var; ama yine an
latamayacağız, onun için bunu fırsat bularak şunu da söyleyeyim. Bu maddenin bir başka fık
rasında "213 sayılı Vergi Usul Kanununun pişmanlık zammı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin 
hükümleri uygulanmaz" diyor. Niye uygulanmasın? Uygulanabilir deyin, hiç olmazsa idare
nin elinde bir imkân olsun, idare, yarın öbür gün, iyıniyet mi var suiniyet mi var, bunları ayırt 
edebilsin. 

Efendim, sabrınız için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli'ye biz teşekkür ederiz. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde ile ilgili önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Selçuk Maruflu Ekrem Pakdemirli 
İstanbul Manisa 

Adnan Kahveci Safa Giray 
İstanbul . İstanbul 

Hüseyin Aksoy Gaffar Yakın 
Eskişehir Afyon 

Faruk Saydam Fevzi İşbaşaran 
Manisa İstanbul 

Mustafa Kalemli Rauf Ertekin 
Kütahya Kütahya 

MADDE 3. — Bu Kanundan yararlanılarak ödenecek gecikme zammı ve gecikme faizle
rinin tespitinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci mad
desinin 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişik üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz. 
Gecikme zammı ve gecikme faizleri 1.1.1992 tarihi itibariyle asıl addolunma işlemi yapılmaksı
zın hesaplanır. -
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Bu kanundan yararlanılarak zamanında ödenen alacaklar kanunun yürürlük tarihinden 
sonraki aylar için gecikme zammı uygulanmaz. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişik 51 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası gereğince 10.12.1988 tarihinden sonra tahsil edilebilir hale gelen gecikme faizlerinden 
asıl addolunarak ödenen miktarlar, bu kanuna göre, ödenecek miktarlardan mahsul edilir. An
cak, ödenen miktarların bu kanuna göre ödenecek miktarlardan fazla olması halinde aradaki 
fark mükelleflere iade edilir. 

Gerekçe : 
Bilindiği gibi, son beş yıldaki enflasyon, batılı ülkelerin standartlarına göre yüksek oldu

ğu için, verginin asıl ve cezaları bugünkü değerlere getirilerek düşünülmesi gerekir. Gecikme 
zammı ve gecikme faizlerinin 1.1.1990 ve 1.1.1991 tarihlerinde, asıllarına ilave edildiği takdirde 
verginin aslı yakalanmaktadır. Mükellefin vergi borcunu ödemeyip, işletmenin de kullanılma
sının rantını aramadığımız için, 1991 yılı içindeki gecikme zammı ve gecikme faizini ilave etmi
yoruz. Bu tür bir değişiklik, bu kanun tasarısının hiç olmazsa bir nebze adalete bir küçük adım 
attırmış olacaktır. -

Alacağım ödemeyi taahhüt edip de zamanında ödemeyecek olursa, gecikme zammının alı
nacağını ifade edebilmek için, bu kanunun 3 üncü maddesinin ikinci paragrafı teklifimizde 
verildiği gibi değiştirilmiştir. • 

Ayrıca, çok kısa süre önce vergisini her türlü zorluğa rağmen ödeyen mükellefleri, tam 
manasıyla pişman ettirmemek için, "ödenen miktarların bu kanuna göre, ödenecek miktarlar
dan fazla olması halinde, aradaki fark mükelleflere iade edilir" şeklinde değiştirmek gerek
mektedir. 

Yine maddenin bu şekilde düzenlenmesindeki amaç, vergi alışkanlığım daha da bozma
mak, cezaların caydırıcılığınıjızaltmamak ve zaten vergi mükelleflerinin gerek Muhtasar Vergi 
ve gerekse Katma Değer Vergilerinde sadece kaynakta kesen, yani bir başka deyimle tahsildar
lık edenin emanete ihanet etmeme, emaneti ait olduğu yere teslim etmek itiyadını bozmamak 
amaç edinilmiştir. Nitekim, bu durum, bundan önce 1984, 1988 ve 1990 da vergi kanunları 
tadil edildiklerinde geçici madde ile affedilerek vergilere birer sınır getirilerek sağlanmıştır. 

Böylelikle, yeni yazılım ile gecikme faizlerinin hesabı sonunda miktarın enflasyon karşı
sında erimemesi temin edilmiş olmaktadır. Vergi affının sınırsız olması karşısında bu tür dü
zenleme kaçınılmaz olmaktadır. Bu mahsurları ortadan kaldırmak için bir sınır olması gerek
tiği açıktır. Nitekim, 1985, 1988 ve 1990 yıllarında yeniden düzenlenen Gelir ve Kurumlar Ver
gileri ile diğer vergi kanunlarındaki köklü değişikliklerden sonra eski vergi rejiminden yeni ver
gi rejimine yumuşak geçmeyi sağlamak için geçici maddelerle üst sınırları sırasıyla 300 bin TL; 
500 bin TL; ve 25 milyon TL. olan bir düzenlemeye sahiptir, tşte bu sebeplerledir ki, madde
nin içinde affın sınırlarının getirilmesi gerekmiştir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Kanununun 3 üncü maddesinin birinci paragrafına eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

. • — 5 1 4 — • • ' • • 
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Halit Dumankaya 
İstanbul 

Adnan Kahveci 
istanbul 

BAŞKAN — Bu önergede dört imza var; imzalar tamamlanmadığı için işleme koymuyoruz. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Kanunu, aşağıdaki fıkranın, 3 üncü maddenin sonuna 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

MADDE 3. — Ancak bu madde kapsamına, kalkınmada 1 inci ve 2 nci öncelikli gelir 
ve kurum mükellefleri girer. 

Gerekçe : Bu fıkra ile sadece kalkınmada öncelikli yörelerdeki mükellefler bu vergi affın
dan yararlandırılmaktadır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Şimdi, önergeleri aykırılık durumuna göre okutup, işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Adnan Kahveci (İstanbul) 
ve arkadaşları 

MADDE 3. — Bu Kanundan yararlanılarak ödenecek gecikme zammı ve gecikme faizle
rinin tespitinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 51 inci 
maddesinin, 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişik 3 üncü fıkrası hükmü uygulan
maz. Gecikme zammı ve gecikme faizleri, 1.1.1992 tarihi itibariyle asıl addolunma işlemi ya
pılmaksızın hesaplanır. 

Bu Kanundan yararlanılarak zamanında ödenen alacaklara Kanunun yürürlük tarihinden 
sonraki aylar için gecikme zammı uygulanmaz. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 3505 sayılı Kanunun 24 ün
cü maddesiyle değişik 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, 10.12.1988 tarihinden son
ra tahsil edilebilir hale gelen gecikme faizlerinden asıl addolunarak ödenen miktarlar, bu Ka
nuna göre ödenecek miktarlardan mahsup edilir. Ancak, ödenen miktarların bu Kanuna göre 
ödenecek miktarlardan fazla olması halinde, aradaki fark mükelleflere iade edilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Avni Akyol 
Bolu 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 
efendim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Komisyon iki kişi eksik Sayın Başkan; katılamaz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)— Var, var 

efendim. 
BAŞKAN — Sayacağız efendim. 
Komisyonun yetersayısı vardır efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Şimdi tamam Sayın Başkan. 
BAŞKAN—Uyarınız için teşekkür ederim Sayın Kalemli. 
Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. . 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Kanuna aşağıdaki fıkranın 3 üncü maddenin sonuna ek

lenmesini arz ve teklif ederiz. ' 
Adnan Kahveci (İstanbul) 

ve arkadaşları 
MADDE 3. — Ancak bu madde kapsamına kalkınmada 1 inci ve 2 nci öncelikli gelir ve 

kurum mükellefleri girer. 
BAŞKAN— Komisyon Önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler 

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergi, Resim ve Harçlar 
MADDE 4. — 1.1.1992 tarihinden önceki dönemlere ve beyana dayanan vergilerde bu 

tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce başlanıldığı halde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tamamlanamamış olan 
vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilir. 
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Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilecek vergilerin tamamı ile kesilecek ceza
ların ve hesaplanacak gecikme faizinin % unun, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 15 
gün içinde ödenmesi halinde, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 90'ının tahsilinden vazgeçilir. 

Mükelleflerin bu madde hükümlerinden yararlanabilmeleri için ikinci fıkrada belirtilen 
süre ve şekilde Ödeme yapmaları ve ihtilaf yaratmamaları şarttır. Bu madde hükmünden yarar
lanan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine göre kamu 
davası açılmaz ve açılmış bulunan davalar sürdürülmez. 

Birinci fıkrada belirtilen dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce tamamlandığı halde bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal 
eden Takdir Komisyonu Kararları ve Vergi İnceleme Raporları ile bu tarihten önce düzenlenen 
ceza tutanakları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tarhiyat üzerine ikinci 
fıkrada öngörülen şekilde belirlenen tutarın, ihtilaf yaratılmaması ve tarhiyata ilişkin ihbarna
menin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden 
yararlanılır. 

Bu Kanunun 2 nci maddesi ile bu madde hükmünden yararlananlar, 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun, uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük ve 
özel usulsüzlük cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamazlar. 

Bu madde hükmüne göre incelemeye başlama; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce mükellef nezdinde işe başlama tutanağının alınması, mükellefe davet veya defter ve belgele
rin istenmesi yazısının tebliğ edilmiş olması, matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya 
da defter ve belgelerin incelenmek üzere denetim elemanına teslim edilmesi hallerini kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, ANAP Grubu adına, Sayın Adnan Kahveci, şahısları adı
na, Sayın Turhan ihyan, Sayın Ekrem Pakdemirli ve Sayın Halit Dumankaya söz istemişlerdir. 

ANAP Grubu adına sayın Adnan ICahveci'ye söz veriyorum. 
Buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; bu madde üzerinde söz alırken, biraz önce anlattığım konuya tekrardan bir değinmek 
istiyorum. 

Bugün, vergi kaçakçılığını azaltmak isterken, vergi kaçakçılığını artıran sonuçlar üretebi
lecek bir kanunu Meclisten geçiriyoruz. ^ 

Gecenin ilerlemiş saatlerinde memleket için bu kadar önemli bir konu konuşulurken, ba
kıyorum, İktidar Grubundaki milletvekili arkadaşlar, "Bu kanunun görüşülmesi bir an önce 
bitsin de evimize gidelim. Bir kanunu daha Meclisten geçirmenin manevî tatminiyle, işimizi 
yapmış görünelim" tavrı içindeler. 

Bu kanun Meclisten geçer, uygulamaya da girer; ama bunun yaratacağı sakıncaları ve ya
raları tedavi etmeniz mümkün olmayacaktır, vergi toplamanız mümkün olmayacaktır. (ANAP 
sıralarından, "Cerrahımız tedavi eder" sesleri) 

"Cerrah" diyorsunuz da, benim endişem, hasta masada kalacak. Hasta şu anda masada, 
neştersiz, baltayla ameliyat yapmaya çalışıyorsunuz, bayıltıcı ve narkoz yok, doktora da çok 
güveniyorsunuz; fakat galiba doktorun diploması yok. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kahveci'ye teşekkür ederiz. 

Buyurun Sayın Turhan Tayan. 
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TURHAN TAVAN (Bursa) — Sayın Başkan, sayın üyeler; maddenin isabetli olduğu açık
ça ortadadır. (ANAP sıralarından "Kaçıncı madde" sesleri) Değerli üyelerin bu istikamette 
oy kullanmalarını arz ve rica ederim. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Kaçıncı madde, kaçıncı madde? 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Pakdemirli, buyurun efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 4 üncü maddenin 

başlığı "İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergi, Resim ve Harçlar" adını taşıyor. Bu
rada iki kademe var : Birisi inceleme safhasında olanlar, diğeri de tarhiyat safhasında olanlar; 
yani, inceleme bitmiş, tarhiyat yapılma noktasında olanlar. Her ikisini burada aynı kefeye ko
yuyoruz. Birisinde vergisini kaçırmış adamı yakalamışım, diğerinde ise daha bulamamışım; yani 
inceliyorum; ama henüz netice almamışım... İkisini bu şekilde bir kefeye koymak yanlış olur. 
Bizim önerimiz şu : Bunlar, hiç olmazsa, gecikme faizi yüzde 10 yerine yüzde 15 alarak farklı-
laştırılmalı ve böylelikle yakalanmış adamla yakalanmamış arasında bir fark tutmak gerekir. 

Birisinde artık adamın durumu açıkça biliniyor, diğerinde ise, henüz kaçırıp kaçırmadığı-
nı bilemiyoruz. 

Burada, ayrıca, yine 50 milyona kadar bir sınır getirdiğimiz takdirde, o zaman, kamu vic
danını da yaralamamış oluruz. 

Diğer bir husus ise, oranı yüzde 15 şeklinde değiştirdiğimiz için, gecikme faizi vergi ceza
sının yüzde 85'inin tahsilinden vazgeçeceğiz diye bir değişiklik var. Tabiî, yine bu önergeyi, 
arkadaşlar konuşturmayacakları için, burada sizlere anlatmaya çalışıyorum. 

Bir de şunun üzerinde duruyoruz : 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine 
göre "kamu davası açılmaz" diyoruz. Peki onu yakalamamışım ve dava açmıyorum; ama açıl
mış bulunan davalar "sürdürülmez" deniyor, oysa, biz "sürülsün" diyoruz. Vergi mükellefi 
idareyle ihtilafa girmişse, kanun ne diyorsa -şeriatın kestiği parmak acımaz derler- o çıksın; 
böylelikle, vergi mükellefi ikide birde ihtilafa girip de işi mahkemeye götürmez ve idareyle ce-
belleşmez. Der ki, idare bu rakamı bulmuştur, ben bunu cezasıyla ödeyeyim. 

Onun için bir değişikliğimiz var. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sekiz seneden beri nerdeydiniz? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Böyle çıkarmışız zaten, biz sizden yaptığımızı isti

yoruz. Biz nasıl 25 milyon demişiz, size de iki katı olarak 50 milyon yapalım diyoruz. Biz yap
tığımızı inkar etmiyoruz ki, yaptığımızı müdafaa ediyoruz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Niye düzelmedi o zaman? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Düzeldi; kim diyor düzelmedi diye? 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Yılmaz, lütfen... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu kanunun 2 ncî maddesiyle 

bu madde hükümlerinden yararlananlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun koyduğu, uzlaşma, 
tarhiyat öncesi uzlaşma ve kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezala
rında indirim hükümlerinden adamlar yararlanabilsinler. Tarhiyat safhasında değil bu; araş
tırma safhasındadır; yani, kaçakçılık yaptığını da bilmiyorum. Niye o maddelerden yararlan
masın? Mevcut kanundan yararlansın diye bir değişikliğimiz var. 

Saygılarla dikkatlerinize sunuyorum. ' * 
BAŞKAN-—Sayın Pakdcmirli'ye teşekkür ederiz. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

— 510 — 



T.B.M.M. B : 40 12 . 3 . 1992 Q : 4 

Değişiklik önergeleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ye teklif 
ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Selçuk Maruftu 
Manisa istanbul 

Safa Giray Hüseyin Aksoy 
İstanbul Eskişehir. 

Faruk Saydam Gaffar Yakın 
Manisa Afyon 

Adnan Kahveci Fevzi tşbaşaran 
İstanbul İstanbul 

Mustafa Kalemli Rauf Ertekin 
Kütahya Kütahya 

"Madde 4.— 1.1.1992 tarihinden önceki dönemlere ve beyana dayanan vergilerde, bu ta
rihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce, başlanıldığı halde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tamamlanamamış, 50 milyon 
TL.'ye kadar olan vergi incelemeleri ile, takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilir. 

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilecek 50 milyon liraya kadar vergilerin 
tamamı ile kesilecek cezaların ve hesaplanacak gecikme faizinin yüzde 15'inin, ihbarnamenin 
tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
yüzde 85'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Mükelleflerin, bu madde hükümlerinden yararlanabilmeleri için ikinci fıkrada belirtilen 
süre ve şekilde ödeme yapmaları ve ihtilaf yaratmamaları şarttır. Bu madde hükmünden yarar
lanan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine göre kamu 
davası açılmaz, açılmış davaların sonuçlanması beklenir. 

Birinci fıkrada belirtilen dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına..." 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Biraz yavaş okusun; duymuyoruz, anlamıyoruz. 
KÂTİP ÜYE HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Biraz yakına gel o zaman. 
BAŞKAN — Tamam efendim, tamam... 
"... intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporlarıyla, bu tarihten ön

ce düzenlenen ceza tutanakları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tarhiyat 
Üzerine ikinci fıkrada öngörülen şekilde belirlenen ve 50 milyondan fazla olmayan tutarın ihti
laf yaratılmaması ve tarhiyata ilişkin ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde , 
ödenmesi şartıyla, bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. 

Bu Kanunun 2 nci maddesi ile bu madde hükmünden yararlananlar, 213 sayılı Vergi Usul 
İCanununun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük ve 
özel usulsüzlük cezalarında indirim hükümlerinden yararlanabilirler. 
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Bu madde hükmüne göre incelemeye başlama, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce mükellef nezdinde işe başlama tutanağının alınması, mükellefe davet veya defter ve belgele-. 
rin istenmesi yazısının tebliğ edilmiş olması, matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya 
da defter ve belgelerin incelenmek üzere denetim elemanlarına teslim edilmesi hallerini kapsamaz. 

Gerekçe: İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergi ve resim ve harçların affında yine 
50 milyonluk sınırın getirilmesinde daha önceki düzenlemeye paralellik sağlaması yönünden 
böyle bir düzenlemeye gidilmiştir. İkinci fıkranın yeniden yazılarak tarh edilecek 50 milyon 
TL.'ye kadar olan vergilerin tamamı ile kesilecek cezalarının da hesaplanarak gecikme faizinin 
yüzde 15'inin ödenmesi halinde aftan yararlanması mümkün hale getirilmiştir. 

Mükellef, vergi dairesi ile arasında doğmuş olan ihtilafı, dava konusu yapmış ise, davanın 
da devamında fayda mülahaza edilmektedir. Böylece, mükellefin ihtilafı uzlaşma île çizme yo
lunu tercih etmesi teşvik edilmiş olacaktır. Bu tür bir düzenleme, orta vadede dava sayısını azal
tacak ve vergi gelirinin zamanında toplanmasına katkıda bulunacaktır. 

Kanunun 3 üncü fıkrasındaki vergi mükellefinin istifade edeceği sınırın 50 milyon ile sı
nırlanması, kamu vicdanının rahatlatılması yönünden ihtiyaç duyulduğundan yapılmıştır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın Halit Dumankaya ve arkadaşlarının bir önergesi var. Yalnız, bu önergede imza ek

sikliği var; ne yazık ki işleme koyamıyoruz; üzgünüm. 
Okunan önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN.— Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa)'— Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : v 

Götürü Usulde Vergilendirilen Mükellefler 
MADDE 5. — Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin, 1.1.1992 tarihinden önce tar-

hedilmesi gereken yergilerini, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Ekim 1992 ta
rihine kadar tarhettirmeleri halinde, haklarında bu Kanunun 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, ANAP Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu 

konuşacaklar. 
BAŞKAN — ANAP Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; bu kadar önemli bir kanun üzerinde bir yanlışlık yapılmasın diye, sizi ikaz etmek 
için buraya çıkıyoruz. (DYP sıralarından gürültüler) Tabiî, bu kanunu geçirdiğiniz zaman, bi
zim bunu nasıl kullanacağımızı da göreceksiniz, ondan da hiç şüpheniz olmasın. 

Yalnız, bu kadar önemli bir kanun üzerinde, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sayın 
Tayan'ın, buraya çıkıp da iki cümleyle "Bu madde iyi düzenlenmiştir" deyip, inmesini de ya
dırgıyorum. Bari, kanun ve madde üzerinde yorum getirseydi. 
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Bu arada, hemen şunu da ifade edeyim : Benim, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım 
bir konuşmadan bahsetti. O konuşma, aşağı yukarı -burada arkadaşlarım da var- 30 dakika 
süren bir konuşmanın tamamından alınan bir paragraftır. Benim üzerinde durduğum konu 
-şahsen benimle ilgili olan bir konu da değildir- ben milletin meclisinin ve milletin vekilinin, 
milletvekilinin itibarının ne şekilde artırılacağı üzerinde görüşlerimi ifade ettim ve beni tanı
yanlar bilirler, hayatımda parayla pulla hiçbir ilişkim olmadı; her yerde emeğimin karşılığım 
alarak çalıştım ve hiçbir varlığım da yoktur; ama, ben, sizler için görüşlerimi orada beyan et
tim. Söylediğim gibi, aşağı yukarı yarım saatlik bir konuşmaydı ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bir daha inkıtaa uğramaması, müdahaleye maruz kalmaması ve demokrasinin erdemi 
ve bütün her şeyin bu Mecliste çözümünün bulunması babında yapılan bir konuşmaydı. 

Şimdi, 5 inci maddeye gelmek istiyorum. Kanunda 5 inci madde orjinal olarak şöyle : 
"Götürü usulde vergilendirilen mükellefler. 
MADDE 5. — Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin, 1.1.1992 tarihinden önce tarh 

edilmesi gereken vergilerini, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Ekim 1992 tari
hine kadar tarhettirmeleri halinde, haklarında bu Kanunun 2 nci maddesi hükümleri uygulanır." 

Biz bu maddeyi gu şekilde değiştirmek istiyoruz. Bunun da gerekçesini ifade edeceğim : 
MADDE 5. — Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin, 1.1.1992 tarihinden önce tarh 

edilmesi gereken vergilerini, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 Haziran 1992 
tarihine kadar tarh ettirmeleri halinde, haklarında bu Kanunun 2 nci maddesi hükümleri uy
gulanır. Biliyorum ki, bu kanunu yanlış yapacaksınız ve çıkaracaksınız; ama, hiç olmazsa -
devlet hepimizin devletidir, maliye hepimizin maliyesidir- devletin daha fazla zarara girmemesi 
açısından süreyi biraz daha öne alıyoruz. Enflasyonla mücadelenin hayatî önem kazandığı bu 
ortamda tahsilatın bir an evvel yapılması, devlet gelirlerinin ve nakit akış durumunun olumlu 
bir şekilde etkilenmesi, diğer bir ifadeyle, vergi kapsamının götürü usule tabi olanlar açısından 
şümullendirilmiş olması açısından böyle bir değişikliği yararlı görüyoruz. 

Takdirlerinize arz ediyorum, teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Maruflu'ya teşekkür ederiz. 
Şahısları adına, Turhan Tayan ve Ekrem Pakdemirli söz istiyorlar. 
Sayın Turhan Tayan, buyurun efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kanunun 5 inci mad

desi hakkında görüşümü ifade ediyorum : Uygundur, münasiptir. 
Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Tayan'a biz de teşekkür ederiz. 
Sayın Pakdemirli, buyurun efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, hep anlattım, anlattım, anlattım, bir 

türlü anlatamadım!... Belki arkadaşım Sayın Dumankaya anlatır, arkadaşa devrettim söz hak
kımı. (İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya, başkanın daveti olmadan kürsüye çıktı) 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, bir saniye efendim.. Bir saniye efendim. Siz beni duy
muyorsunuz, sizin o zaman gerçekten kulağınız ağır duyuyor... 

Turhan Tayan, Ekrem Pakdemirli, Selçuk Maruflu ve Halit Dumankaya söz istemişlerdi. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Pakdemirli, söz sırasını bana devretti. 
BAŞKAN — Hayır, devredemez. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Vekâlet işi mahkemede olur, burada değil. 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli konuşmuyor olabilir, özür diliyorum, böyle bir usulümüz 

yok; duymuyorsunuz... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Zatı alinizi protesto ediyorum... Yakışmıyor size,.. 
BAŞKAN—• Estağfurullah... Ben ne yaptım ki?!. 
HALİT DUMANKAYA (tstanbul) — Ben sağır değilim, bu tutumunuzu protesto ediyorum. 
BAŞKAN — Hayır, "Ağır duyuyorsunuz" dedim. Siz, oradan buraya kadar zahmet et-

meyesiniz diye... özür dilerim, o anlamda söylemedim, (tstanbul Milletvekili Halit Dumanka-
ya kürsüden indi) ' 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, daha evvelki üye de konuşmadığı için Sayın 
Dumankaya'ya sıra geliyor. 

BAŞKAN — Evet efendim, "söz sırasını devredemez" diyorum; Sayın Halit Dumankaya 
beni dinlemiyor; "Orada durun" dediğim zaman da duymadı, şimdi burada da sözümü bitir
meden beni protesto ederek indi... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Ama, "sen sağırsın" diyorsun.. 
BAŞKAN — Benim bir kastım yok efendim. 
Buyurun Sayın Dumankaya. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; aldığımız 

üzücü bir habere göre, Cizre'de bir Icarakolumuz basılmış, 2 polis ölmüş, 1 tane de yaralı var. 
ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Sayın bakanlarımızın neşesini 
kaçırdığım için de kendilerinden özür diliyorum. 

DEVLET BAKANI CAVİT ÇAĞLAR (Bursa) — Bakanların bilgisi var. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Bilgisi varsa... Çok neşeli idiler!.. >' : ' 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Şu konuyu konuşma malzemesi yapmayın. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Değerli milletvekilleri, dünyanın hiçbir yerinde, vergi 

borcu olan bir bakan, bu kararnameyi imza ederken, kendini affetmez. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

DEVLET BAKANI CAVİT ÇAĞLAR (Bursa) — Hangi bakan, isim söyle? 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Söyleyeceğim. 
Dünyanın hiçbir yerinde... (DYP sıralarımdan gürültüler) 
Basından okuyacağım, basından, durun bakalım... 
BAŞKAN — Bir saniye efendim... Bir saniye... 

t • 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Dünyanın hiçbir yerinde, kardeşi borçlu olan bir 
başbakan, kardeşinin borcunu affetmez... (DYP sıralarından gürültüler, sıralara vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Konuşmacı, madde üzerinde konuşun efendim. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — İsim söyleyeyim; Uğur Mumcu'nun yazısından 

okuyayım... 
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Utanmıyor musun sen, terbiyesiz adam? 
BAŞKAN — Sayın konuşmacı, eğer, gazete haberlerine göre burada insanları karalarsak, 

yanlış olur... (DYP sıralarından sıralara vurmalar) 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Değerli milletvekilleri, beni susturamazsınız... Be

ni susturamazsınız... Beni susturamazsınız... (DYP sıralarından sıralara vurmalar, gürültüler) 
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu)— Sahtekâr, şerefsiz!,. 
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HALÎT DUMANKAYA (Devamla) — Siz susacaksınız, ben konuşacağım, bu kürsü ser
best kürsüdür... (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Devam edemem; susturun onları... (DYP sıraların

dan gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın konuşmacı, müsaade eder misiniz?... Gazete haberleriyle... 
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Bu şekilde konuşamazsın! 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Ben söylemiyorum, ben söylemiyorum; basın söy
lüyor, Uğur Mumcu söylüyor, gazeteler söylüyor, herkes söylüyor... (DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Terbiyesiz, genel başkanından utan... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Madde üzerindeki konuşmama geçiyorum. 

Bu vergi affı, her tarafı kokulu bir aftır; kokuyor, neresinden tutarsanız tutun, kokuyor. 
Benim işçimden, benim köylümden, benim emekçimden, benim fakirimden, benim fukaram
dan aldığınız KDV'yi» aldığınız stopajı cebine atanı affediyorsunuz. (DYP ve SHP sıraların
dan gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen kokuyorsun, sen... 
MUHTAR MAHRAMLI ( Tekirdağ) — İftira atma, yalan söyleme... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Delikanlı, delikanlı, hep oradan konuşuyorsunuz; 

konuşma yeri buradır... 
BAŞKAN — Buyurun efendim, sinirlenmeyin. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — "Şeffafım" diyorsunuz; önergeler veriyoruz bun

ları bile okutmuyorsunuz. 
Değerli milletvekilleri, "Affolanları ilan edin" diyoruz; ilan etmiyorsunuz. "Yiyenleri, ka

çakçıları, batakçıları söyleyin, millet bilsin" diyoruz; bildirmiyorsünuz. Benim ne dememi isti
yorsunuz? 

Ne dememi istiyorsunuz?.. Yiyin efendiler, yiyin, bu hânı iştaha sizin, aksırıncaya, tıksı
rıncaya, çatlayıncaya, patlayıncaya kadar yiyin. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; 
DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, böyle konuşulmaz, içtüzüğe aykırı bir 
konuşma. ' 

BAŞKAN— Hiç sinirlenmeye gerek yok efendim. Sayın konuşmacı, galiba Tevfik Fik
ret'ten bir dize okudu. Bu saatte sinirlenmeye gerek yok. Zaten, biraz sonra da sahur için ara 
vereceğim. ' 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde ile ilgili veriliş önergeler var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Faruk Saydam 
Manisa 

Mehmet Gedik 
Bursa 
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Selçuk Maruflu Ali Kemal Başaran 
İstanbul Trabzon 

' V . ' . ' İsmail Sancak 
İstanbul 

Madde 5. — Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin 1.1.1992 tarihinden önce tarh edil
mesi gereken vergilerini, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 Haziran 1992 tari
hine kadar tarh ettirmeleri halinde, haklarında bu kanunun 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Gerekçe : 
Enflasyonla mücadelenin hayati önem kazandığı bu ortamda tahsilatın öne alınması dev

letin gelirlerini ve nakit akış durumunu olumlu etkileyeceği gibi, zaten affa mazhar olan mü
kellefi de mutazarrır etmeyecektir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına V 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ye teklif ederiz. 

Selçuk Maruflu Ekrem Pakdemirli 
İstanbul Manisa 

Hüseyin Aksoy Mustafa Kalemli 
Eskişehir Kütahya 

Fevzi İşbaşaran Safa Giray 
İstanbul İstanbul 

Adnan Kahveci Gaffar Yakın 
İstanbul Afyon 

Madde 5. — Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin 1.1.1992 tarihinden önce tarh edil-, 
mesi gereken vergilerini, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 1992 tarihine 
kadar tarh ettirmeleri halinde haklarında bu kanunun 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Gerekçe : ' ' . " 
Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin bu kanunun getirdiği imkânlarından faydala

nabilmesi için 31 Ekim 1992 tarihine kadar vergilerini ödemeleri istenmektedir. Götürü usulde 
vergilendirilen mükelleflerin, bu kanunun çıkmasındaki gecikmeler dikkate alınarak ödeme ta
rihinin bu yılın sonuna kadar uzatılmasında fayda görülmektedir. Tabiatıyla sınırsız bir af ge
tiren bu kanunun bu şekliyle geçmesinden dolayı getireceği gayri adil durumun bir nebze dü
zeltilmesi ancak bu maddenin ödeme tarihlerinin değiştirilmesiyle elde edilebilmektedir. 

BAŞKAN — Şimdi, aykırılık sırasına göre okutup işleme koyuyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Selçuk Maruflu (İstanbul) 
ve arkadaşları 
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Madde 5. — Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin, 1.1.1992 tarihinden önce tarh 
edilmesi gereken vergilerini, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 Haziran 1992 
tarihine kadar tarh ettirmeleri, halinde haklarında bu kanunun 2 nci maddesi hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKIN SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tınım Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli (Manisa) 

ve arkadaşları 
Madde 5. — Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin, 1.1.1992 tarihinden önce tarh 

edilmesi gereken vergilerini, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 1992 ta
rihine kadar tarh ettirmeleri halinde haklarında bu kanunun 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?, 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza.sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
Pişmanlıkla Beyan 
MADDE 6 . — 1.1.1992 tarihinden önceki dönemlere ve beyana dayanan vergilerde bu 

tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak 30 Nisan 1992 tarihine kadar, 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh 
ve tahakkuk ettirilen vergi, resim ve harçların tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammının 
ve kesilen usulsüzlük cezasının ayrı ayrı % 10'unun ilk taksidi en geç bu tarihte, kalanı ise Ha
ziran, Ağustos, Ekim 1992 aylarında olmak üzere 4 eşit taksitte ödenmesi halinde pişmanlık 
zammı ve usulsüzlük cezasından kalan % 90'ının tahsilinden vazgeçilir. 

Bu fıkra hükmü Emlak Vergileri hakkında da uygulanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Grubumuz adına, Sayın Çelebi konuşacaklar. 
BAŞKAM — ANAP Grubu adına, Sayın Işın Çelebi; buyurun. 
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ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
6 ncı madde "1.1.1992 tarihinden önceki dönemlere ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe 
kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak 30 Nisan 1992 tarihine kadar, Vergi Usul 
Kanununun 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettiri
len vergi, resim ve harçların tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammının ve kesilen usulsüz
lük cezasının ayrı ayrı yüzde 10'uhun ilk taksidi en geç bu tarihte, kalanının ise haziran, ağus
tos, ekim 1992 aylarında olmak üzere 4 eşit taksitle ödenmesi halinde, pişmanlık zammı ve 
usulsüzlük cezasından kalan yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilir" demektedir ve bu madde 
genelde doğru bir madde değildir. Bu pişmanlıkla beyan konusunda, bu fıkra hükümlerine Emlak 
Vergilerinin de eklenmesi birtakım yeni sorunlara neden olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Çelebi'ye teşekkür ederiz. 
Şahsı adına, Sayın Turhan Tayan; buyurun. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli üyeler; söz Meclisten dışarı, lakırdıyı 

deliye söyletirler... (DYP sıralarından alkışlar) 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Onu da sen mi söylüyorsun!.. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Lakırdının deli tarafından söylenilenine de fazla itibar 

edilmez. (ANAP sıralarından "o nasıl söz" sesleri) 
6 ncı madde uygundur, münasiptir. Arz ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — "Söz Meclisten dışarı" dedi efendim. 
Sayın Ekrem Pakdemirli, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; işte böyle, alkışlı 

olsun; laf atıp da arkadaşlarımızı sinirlendirmenin alemi yok. Hele bu saatte... Burada en doğ
ruyu aramıyor muyuz, en güzeli yakalamaya çalışmıyor muyuz. , 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Adabına uygun... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Adabına uygun laf atın yani... Hani, Sayın Başba

kan demişti, laf atılırken, "İşte, efendim, bu da tuzu biberi oluyor canım, olsun" ama, biraz 
da sinirleri bozmayacak tipten olsun. 

Değerli arkadaşlar, 6 ncı maddede "1.1.1992 tarihinden önceki dönemlere ve beyana da
yanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak 30 Nisan 1992 
tarihine kadar..." deniyor. Burada 30 Nisan 1992 tarihi fevkalade yakın bir tarihtir. Bu kanun 
iki ay önce hazırlanırken bu tarih uygun bir zamandı. Şimdi, vergi mükellefinin iki ayağını 
bir pabuca sokacaksınız; yani, mükellef, bunu ödemesi için gidecek başka düzenler kuracak 
ve dolayısıyla buradan beklenilen faydanın büyük bir kısmı gidecek. 

Ayrıca, yine bu "pişmanlıkla beyanı da 50 milyon lirayla sınırlayalım" diye bir teklifimiz 
var. Bir de mükellefin, kesilen usulsüzlük cezasının ayrı ayrı yüzde 10'unu değil, yüzde 15'ini 
ödeyerek kanundan istifade etmesini; böylelikle, geri kalan yüzde 85'ini de dört eşit taksitte 
zamanında ödeme yaptığında faydalanabilmesini getirdik. 

Takdirlerinize sunuyoruz. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli'ye teşekkür ederiz. . 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bir önerge var; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı hakkındaki Kanunun 6 net maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Fâruİc Saydam 
Manisa 

Hüseyin Aks oy 
Eskişehir 

Madde 6. — 1.1.1992 tarihinden önceki dönemlere ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe 
kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak 30 Mayıs 1992 tarihine kadar, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun ,371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve ta
hakkuk ettirilen vergi, resim ve harçların 50 milyon TL.'ye kadar olan kısmı ile hesaplanacak, 
pişmanlık zammının ve kesilen usulsüzlük cezasının ayrı ayrı yüzde 15'İnin ilk taksidi en geç 
bu tarihte, kalanı ise Haziran, Ağustos, Ekim 1992 aylarında olmak üzere 4 eşit taksitte öden
mesi halinde pişmanlık zammı ve usulsüzlük cezasından kalan yüzde 85'inin tahsilinden vaz
geçilir. 

Gerekçe ; Pişmanlıkla beyanda bulunacak olan vergi mükelleflerinin, 1.1.1992.tarihinden 
önceki dönemlere ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyanname
lere ilişkin olarak 30 Mayıs 1992 tarihine kadar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371 inci mad
desine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, resim ve harçla
rın 50 milyon TL.'ye kadar olan kısmı ile, hesaplanacak pişmanlık zammının ve kesilen usul
süzlük cezalarının ayrı.ayrı yüzde 15'inin ödenmesi halinde aftan yararlanma esası getirilerek, 
diğer maddelerdeki aftan faydalanma oranları arasındaki farklılık azaltılmaktadır. 

Anayasanın eşitlik ilkesi ve vergi yükünün adil dağılımı esasını hiç kimse ret edemeyeceği
ne göre, aftan yararlanma için gerekli ödeme oranları arasında bu kadar farlan yaratılmaması 
gerekir. Bundan dolayı, bu maddenin yazılımında böyle bir değişikliğe gidilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. (DYP ve RP sıralarından "Ara verelim" sesleri) * 
Vereceğiz efendim, yemeğe göre ayarlıyorum, 02.45'te yemek hazır efendim. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
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Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

İ. Safa Giray 
İstanbul 

Fevzi İşbaşaran 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Matrah Artırımı 

Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı 
MADDE 7. — Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyanname

lerinde vergiye esas alınan matrahlarını, aşağıda yazılı yıllara ilişkin asgarî nispetlerden az ol
mamak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 Nisan 1992 tarihine kadar 
artırdıkları takdirde; artırımda bulundukları yıllar için mükelleflerin kendileri hakkında yıllık 
gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ile bu yıllara ilişkin olarak daha sonra başkaca bir tarhiyat 
yapılmaz. 

Yıllar Artırım nispetleri 

1987 Takvim yılı için % 40 
1988 Takvim yılı için % 35 
1989 Takvim yılı için % 30 
1990 Takvim yılı için % 20 

Gelir Vergisi mükelleflerinin; artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş ol
dukları Gelir vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş, ya da hiç beyanname verilmemiş 
olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah; 1987 takvim yılı için 1 500 000 liradan, 
1988 takvim yılı için 2 500 000 liradan, 1989 takvim yılı için 4 000 000 liradan, 1990 takvim 
yılı için 6 000 000 liradan, az olamaz. , 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin; artırımda bulundukları yıla ilişkin olarak daha önce vermiş 
oldukları beyannamelerinde zarar beyan etmiş olmaları veya beyanname vermemiş olmaları 
halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile birinci fıkraya göre artırdıkları matrahlar 
1987 takvim yılı için 5 000 000 liradan, 1988 takvim yılı için 8 000 000 liradan, 1989 takvim 
yılı için 13 000 000 liradan, 1990 takvim yılı için 20 000 000 liradan az olamaz. 

Bu madde hükmüne göre artırılan matrahlar, kurumlar vergisi mükelleflerinde % 50, ge
lir vergisi mükelleflerinde % 40 oranında vergilendirilir ve bu matrahlar üzerinden ayrıca her
hangi bir vergi ya da Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu, Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu alınmaz. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin verdikleri yıllık beyannamede, kurum kazancından indi
rilen ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentleri
ne göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlarının da bulunması halinde; 
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları 
için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin istisna ve indirimin ait olduğu yıla 
ilişkin olarak, birinci fıkrada belirtilen nispetlerde artırılarak ödenmesi şarttır.! 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde 
yer alan vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratların muhtasar beyanname ile beyan edilmemiş ol
ması halinde, bu yıllara ilişkin olarak birinci fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata 
muhatap olmamaları için; kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazanç ve iratlara ait tevkifat 
matrahlarını, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 30 Nisan 1992 tarihi arasında beyan etme
leri ve beyan edilen bu matrahlar için 1987 yılı ile ilgili olarak % 14, 1988 yılı ile ilgili olarak 
% 13.5, 1989 yılı ile ilgili olarak % 13 ve 1990 yılı ile ilgili olarak % 12 nispetinde vergilendiril
meleri şarttır. 
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Bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yeralan hükümlerinden yararlanarak artırım
da veya beyanda bulunan mükelleflerin, bu yıllara ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyata 
muhatap olmamaları için, ilgili yıllarda vergiye esas olarak vergi incelemesi ve tarhiyata muha
tap olmamaları için, ilgili yıllarda vergiye esas alınan kurumlar vergisi matrahlarını da üçüncü 
fıkrada belirtilen miktarlardan az olmamak üzere birinci fıkrada belirtilen nispetlerde artır
maları şarttır. 

Bu maddenin altıncı fıkrası hükmünden yararlanan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun pişmanlık zammı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu madde hükmünden yararlanarak beyan et
tikleri matrahları artırmaları halinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler mah
sup ve iade edilmez. ' 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin; matrah artırımında bulunmaları halinde, ön
ceki yıllara ilişkin zararları, gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmez. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan istisna ve indirimler nedeniyle gelecek 
yıllarda matrahdan indirim konusu yapılabilecek tutarlar, bu madde hükmüne göre artırılan 
matrahlardan indirilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Grubumuz adına Sayın Işın Çelebi konuşacaklar. 
BAŞKAN — ANAP Grubu adına, Sayın Işın Çelebi, şahısları adına da Sayın Turhan Ta-

yan'la, Sayın Ekrem Pakdemirli konuşacaklardır. 
Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
7 nci ve 8 inci maddeler önemli olduğu için, gecenin bu saatinde söz aldım. 

özellikle bu matrah artırımı meselesi, İnceleme kapsamı dışında kalmak isteyenler için 
son derece iyi bir araç. Bu madde, şu şekilde yorumlanarak kondu ama, getireceği sakıncalar 
çok daha büyük. 1987 veya 1908 yılında, incelemeye tabi olmamış defterler için veya yeni bir 
denetime tabi tutmamak için, denetimi 1990'a ve 1991'e yoğunlaştırmak için; geçmiş yılların 
matrah artırımını kabul ederek, buradan bir vergi toplama etkinliği sağlamaya dönük bir madde, 
Bunun çok önemli bir sakıncası, matrah artırımıyla beraber, o dönemlere ait tüm defterlerin 
ve tüm işlemlerin inceleme kapsamı dışında bırakılmasıdır. Bu madde, çok önemli ölçüde, ka
çakçılığı ve o dönemlere ait sıkıntılı durumu olan kişileri, her türlü vergi denetimi kapsamı 
dışına almaktadır. O anlamda, bu madde, vergi affı niteliğinde getirilen bu tasarının en önemli 
maddelerinden biridir. Bu tasarıda 1 inci ve 2 nci maddeler, 7 nci ve 8 inci maddeler, 3 üncü 
madde ve 17 nci maddeler çok önem taşıyan, can alıcı temel noktaları içermektedir. 

Bir daha görüşülmek üzere gönderilen bu kanunda, artırım nispetinin 1987 takvim yılı 
için yüzde 40; 1988 takvim yılı için yüzde 35; 1989 takvim yılı için yüzde 30 ve 1990 takvim 
yılı için yüzde 20 olması öngörülmektedir. Bunun getirişi çok büyük değildir; ama, götürüşü 
çok büyüktür. Bunun götürüşü, tüm o dönemlere ait defterlerin ve yapılan işemlerin inceleme 
dişında kalmasıdır. Örneğin, 2 nci paragrafta "Zarar beyan etmiş olmaları veya beyanname 
vermemiş olmaları halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar, birinci fıkraya göre artır
dıkları matrahlar, inceleme kapsamı dışında kalabilir" deniyor. Yani, bir kurum zarar etmiş 
olsa bile, matrah artırımına giderse, o dönemle ilgili defter ve işlemleri incelenmeyecek. Niçin, 
zarar etmiş bir kurum, matrah artırımına giderek kendini inceleme kapsamı dışına alsın; çün-
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kü, o döneme ait incelenmesini istemediği bazı noktalar olduğu için bu maddeden istifade ede
cektir ve buradaki cümleler özellikle konmuştur. Dikkatinizi çekerim; son derece kritik bir mad
dedir. Yani, bir kurum, bir şirket zarar edecek; ama, bu matrah artırımı meselesinden yarar
lanmak üzere, zarar eden, vergi ödeme mükellefi olmayan bir kuruluş -büyük ölçüde- gelecek 
burada matrah artırımında bulunacak; diyecek ki, "Ben zarar ettim; ama, yanılmışım. İşte, 
vergi matrahım budur" ve onun üzerinden vergi ödeyecek. Tamam, devlet belli bir gelir ala
cak; ama, eğer 139 trilyon içinde, buradan 300-500 milyar veya 1 trilyon gelir elde edeceğim 
diye, bu dönemi kapsam dışı bırakıyorsanız, size çok açık söylüyorum; çok sakıncalı bir iş ya
pıyoruz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz de yaptınız. 
LATİF SAKICI (Muğla) — Maliye defterleri tamamen inceleyebiliyor mu, bir. inceleme 

yapabiliyor mu... . 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Hayır efendim; burada etmiyor. Matrah artırımıyla, o dö

nem, inceleme kapsamı dışında kalıyor. Maddeyi lütfen dikkatli okuyun. 
Burada bir teknisyen olarak söylüyorum, siyaset yapmak için buraya gelmedim; ben, bu

nu, sadece dikkatinizi çekmek için anlatıyorum, değerlendirme sizlere aittir. Bu maddenin çok 
önemli ölçüde sıkıntı yaratacağını ve vergi denetimi konusunda, gelecekte problemlere yol aça
cak ve sizin, bugün, hayalî ihracattı, kaçakçılıktı gibi bazı incelemelerinizi bile sıkıntıya soka
cak nitelikte. Bir denetim mekanizması dışına alacaktır. O anlamda, bu, son derece sakıncalı 
bir maddedir. Buna dikkatinizi çekmek isterim. 

Hepinize saygılar sunarım., (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Çelebi'ye teşekkür ederiz. 
Sayın Turhan Tayan, buyurun efendim. ' 
TURHAN TAYAN (Bursa) —• Sayın Başkan,'sayın üyeler; Müslümana eziyet günahtır. 
7 hci maddenin vatandaşa kolaylık getirdiği düşüncesiyle, maddeyi takdirlerinize arz 

ediyorum. 
Saygılarımla. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Söyleyeceğin bir söz varsa Öyle çık oraya. 
BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Pakdemirli; buyurun efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) —- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; buraya gelirken, 

arkadaşlarım takıldı, "dosyalı" dedi. Biz, dosyalı muhalefet yapıyoruz, yani bilerek yapıyo
ruz, buraya çıkıp uluorta konuşmuyoruz, rakamlara, yazılara, daha önce konuşulmuş olanlara 
göre konuşuyoruz. 

Mesela, bakın, böyle matrah artırıma ile getirilmiş olan bir af bizim dönemimizde yok. 
AHMET SAYIN (Burdur)— Var, var. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Askerî dönemde var. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Berabersiniz. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Onun asgarî şartlarına bile uymuyorsunuz. Askerî 

dönemde çıkmış olanı ben size okuyacağım : "Matrah artırımında esas alınacak nispetler şun
lardır diyor. 1978, 1979, 1980, 1981 yılı için. ''Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri 
yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamelerinde zarar beyan 
edilmiş veya mükelleflerce beyanname verilmemiş ise, vergilendirmeye esas alınacak matrah 1978 
takvim yılı için 100 bin lira" diyor yani, bugün 40 milyon lira ediyor, siz bunun karşılığında 
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1,5 milyon lira koyuyorsunuz, bu madde, o zaman bile, adam, bugünün parasıyla 40 milyon 
koymuş- "1979 takvim yılı için 150 bin lira" diyor; gene bugün için 50 milyon. Sizin burada 
teklifiniz 2,5 milyon lira. Yani, elinsaf, bu kadar da cömert olmayın, paraya ihtiyacınız var. 
Bu kadar da verici olmayın, biraz da alın, aldıktan sonra dağıtın; ama, önce kasaya gelsin. 
Kasaya gelmedikçe bunları dağıtamazsınız. "Dağıtırız" derseniz, Merkez Bankasını zorlarsı
nız. Nitekim, bakın, bu hafta Merkez Bankasından çektiğiniz kısa vadeli avans yıl sonunda 
alacağınız tavana geldi. Bu ne demek biliyor musunuz; bundan sonra ne yapacağınız belli değil... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz ne yaptınız? 
EKREM PAKDEMİRLl (Devamla) — Biz hiçbir şey yapmadık. Biz, şimdiye kadar, Mer

kez Bankasından ne kadar alacağız dediysek, o kadar aldık. 
Ondan sonrası ne olacak? 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Borç alırız. 

EKREM PAKDEMİRLl (Devamla) — Ama, borç yurt dışından hemen istediğiniz zaman 
alınmaz. Onun için, bakın, Merkez Bankasının tavanını bu hafta zorladınız. Aralık 1992 tarihi 
itibariyle, bundan sonra önünüz çok karanlıktır. Benden size söylemesi. 

Bizim takririmizi burada yine okutturmayacaksınız, onun için kısaca söyleyeyim; bizim 
takririmizde bu zarar beyan edilen dönemlerde rakamı artırıyoruz. Çıkaracaksınız, hiç olmaz
sa, askerlerin çıkardığı miktara getirin. Bizimle ilgisi yok bunun, bizim dönemimizde bununla 
ilgili hiçbir şey çıkarılmamış. 

Bir de, yine bu madde hükmüyle, alacağınız vergilerde Sosyal Dayanışma ve Teşvik Fobu
na olan kesintileri de alın, Fakir Fukara Fonu olarak bilinen bu fona hiç olmazsa bir kaynak 
gelsin. Zaten, adam bunu vermiş olsaydı ödeyecekti, yani bu fonları da ödeyecekti. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli'ye teşekkür ederiz. 
Dil sürçmesi oldu galiba; önergeleri okutuyoruz. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. . 
Değişiklik önergelir vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Selçuk Maruflu Adnan Kahveci 
istanbul İstanbul 

Fevzi İşbaşaran Mustafa Kalemli 
İstanbul Kütahya 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

MADDE 7. — Gelir ve Kurumlar, vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyanname
lerinde vergiye esas alınan matrahlarını, aşağıda yazılı yıllara ilişkin asgarî nispetlerden az ol
mamak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 Haziran 1992 tarihine kadar 
artırdıkları takdirde; artırımda bulundukları yıllar için mükelleflerin kendileri hakkında yıllık 
gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ile bu yıllara ilişkin olarak daha sonra başkaca bir tarhiyat 
yapılmaz. 
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Yıllar Artırım nispetleri 

1987 Takvim yılı için % 50 
1988 Takvim yılı için % 45 . ; . . ' . 
1989 Takvim yılı için % 40 
1990 Takvim yılı için % 30 

Gelir Vergisi mükelleflerinin; artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş ol
dukları Gelir vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş, ya da hiç beyanname veriimemiş 
olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah; 1987 takvim yılı için 3 500 000 liradan, 
1988 takvim yılı için 5 500 000 liradan, 1989 takvim yılı için 9 000 000 liradan, 1990 takvim 
yılı için 13 000 000 liradan, az olamaz. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin; artırımda bulundukları yıla ilişkin olarak daha önce vermiş 
oldukları beyannamelerinde zarar beyan etmiş olmaları veya beyanname vermemiş olmaları 
halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile birinci fıkraya göre artırdıkları matrahlar 
1987 takvim yılı için 12 000 000 liradan, İ988 takvim yılı için 16 000 000 liradan, 1989 takvim 
yıh için 30 000 000 liradan, 1990 takvim yılı için 45 000 000 liradan az olamaz. 

Bu madde hükmüne göre artırılan matrahlar, kurumlar vergisi mükelleflerinde % 50, ge
lir vergisi mükelleflerinde % 40 oranında vergilendirilir ve bu matrahlar üzerinden ayrıca. Sa
vunma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, alınır. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin verdikleri yıllık beyannamede, kurum kazancından indi
rilen ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentleri
ne göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlarının da bulunması halinde; 
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları 
için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin istisna ve indirimin ait olduğu yıla 
ilişkin olarak, birinci fıkrada belirtilen nispetlerde daha fazla ödenmesi şarttır. 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde 
yer alan vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratların muhtasar beyanname ile beyan edilmemiş ol
ması halinde, bu yıllara ilişkin olarak birinci fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata 
muhatap olmamaları için; kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazanç ve iratlara ait tevkifat 
matrahlarını, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 30 Haziran 1992 tarihi arasında beyan et
meleri ve beyan edilen bu matrahlar için 1987 yılı ile ilgili olarak % 20, 1988 yılı ile ilgili olarak 
% 18, 1989 yılı ile ilgili olarak % 16 ve 1990 yılı ile ilgili olarak % 15 nispetinde vergilendiril
meleri şarttır. 

Bu maddenin beşinci ye altıncı fıkralarında yer alan hükümlerinden yararlanarak artırım
da veya beyanda bulunan mükelleflerin, bu yıllara ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyata 
muhatap olmamaları için, ilgili yıllarda vergiye esas alınan kurumlar vergisi matrahlarını da 
üçüncü fıkrada belirtilen miktarlardan az olmamak üzere birinci fıkrada belirtilen nispetlerde 
daha fazla artırmaları şarttır. 

Bu maddenin altıncı fıkrası hükmünden yararlanan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun pişmanlık zammı ye usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanabilir. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu madde hükmünden yararlanarak beyan et
tikleri matrahları artırmaları halinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler mah
sup ve iade edilir. 
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Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin; matrah artırımında bulunmaları halinde önce
ki yıllara ilişkin zararları gelecek yıllar kârlarından mahsup edilir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarında yer alan istisna ve indirimler nedeniyle gelecek 
yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar, bu madde hükmüne göre artırılan 
matrahlardan indirilir. 

Gerekçe : Bu maddede Gelir ve Kurumlar Vergisi matrah artırımına daha önce yapılmış 
bulunan tenkitlere paralel olarak değiştirilmiştir. Bir başka deyimle Kurumlar Vergisi mükel
leflerinin artırımda bulundukları yıla ilişkin olarak, daha önce vermiş oldukları beyannamele
rinde zarar beyan etmiş olmaları veya beyanname vermemiş olmaları halinde vergilendirmeye 
esas alınacak matrahlar ile birinci fıkraya göre artırdıkları matrahlar 1987 takvim yılı için 10 
milyon liradan, 1989 takvim yılı için 26 milyon liradan ve 1990 takvim yılı için 40 milyon lira
dan az olamaz, düzenlemesi, yine enflasyon önünde erimiş olan vergi borcunu bir nebze haki
ki değerine yaklaştırmak amacı güdülmektedir. 

Bu maddenin dördüncü parafrafında bir düzenlemeyle, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükel
leflerinde vergilendirme oranlan olan yüzde 50 ve yüzde 40'ın yanında, Savunma Sanayii Des
tekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Çıraklık, Meslekî ve Teknik 
Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonunun alınarak, vergisini zamanında ödeyen mükellef
lerle bir ayrıcalık daha ortadan kaldırılma amaçlanmıştır. 

Yine bu maddenin beşinci parafrafında, yeni bir düzenlemeyle, vergi mükelleflerinin tar
hiyata muhatap olmamaları için, bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin istisna 
ve indirimin ait olduğu yıla ilişkin olarak, birinci fıkrada belirtilen nispetlerden daha fazla ar
tırılarak ödenmesi şart olarak getirilmekte, fazlalık, vergi mükellefinin inisiyatifine bırakılmak
tadır. Böylece, kanun asgarî limitleri koymuş, fazlasını isteğe bırakmış olacaktır. 

Yine bu maddenin altıncı parafrafında, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratların muhtasar 
beyanname ile beyan edilmemiş olması halinde, bu yıllara ilişkin olarak birinci fıkrada belirti
len vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 
bu kazanç ve iratlara ait tevkifat matrahlarını, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 30 Mayıs 
1992 tarihi arasında beyan etmeleri veya beyan edilen matrahlar için 1987 yılı ile ilgili olarak 
yüzde 16,5; 1989'Ia ilgili olarak yüzde 15; .1990 yılı ile ilgili olarak yüzde 13 nispetinde vergilen
dirme şartı getirilerek vergi ziyanının bir miktar önlenmesi, vergiyi zamanında ödeme alışkan
lığının devam ettirilebilmesi, vergisini zamanında ödeyen ile ödemeyen arasındaki farkın azal
tılması amaçlanmıştır. 

Yine bu kanunun yedinci parafrafında, bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yer 
alan hükümlerden yararlanarak artınmda veya beyanda bulunan mükelleflerin bu yıllara iliş
kin olarak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmamaları için, ilgili yıllara vergiye esas alı
nan Kurumlar Vergisi matrahlarında, üçüncü fıkrada belirtilen miktarlardan az olmamak üze
re, birinci fıkrada belirtilen nispetlerden daha fazla artırmaları esas getirilerek, yine kanunla 
asgarî sınırların getirilmesi ve mükellefin daha yüksek oranda vergi bildiriminde bulunması, 
böylelikle zamanında vergi ödeyen ile ödemeyen arasındaki farkın kapatılması, vergi verme alış
kanlığını bozan maddenin isteğe bağlı olarak hafifletilmesi amaç edinmiştir. 

Ayrıca, bu düzenlemeyle mükellefin ihtiyacının hangi ölçüde çalışacağını idarenin de ölç
mesi mümkün hale gelecektir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacakları Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırı

mı Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Selçuk Maruflu 
Manisa İstanbul 

Safa Giray Mustafa Kalemli 
İstanbul Kütahya 

Fevzi İşbaşaran Faruk Saydam 
İstanbul Manisa 

Hüseyin Aksoy Gaffar Yakın 
Eskişehir Afyon 

Adnan Kahveci 
• İstanbul 

MADDE 7. — Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyanname
lerinde vergiye esas alınan matrahlarını, aşağıda yazılı yıllara ilişkin asgarî nispetlerden az ol
mamak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 Mayıs 1992 tarihine kadar 
artırdıkları takdirde; artırımda bulundukları yıllar için mükelleflerin kendileri hakkında yıllık 
gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ile bu yıllara ilişkin olarak daha sonra başkaca bir tarhiyat 
yapılmaz. 

Yıllar Artırım nispetleri 

1987 Takvim yılı için % 45 
1988 Takvim yılı için % 40 
1989 Takvim yılı için % 35 
1990 Takvim yılı için % 25 

Gelir Vergisi mükelleflerinin; artırımda bulunmak istedikleri yll ile ilgili olarak vermiş ol
dukları Gelir vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş, ya da hiç beyanname verilmemiş 
olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah; 1987 takvim yılı için 2 500 000 liradan, 
1988 takvim yılı için 4 500 000 liradan, 1989 takvim yılı için 8 000 000 liradan, 1990 takvim 
yılı için 12 000 000 liradan, az olamaz. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin; artırımda bulundukları yıla ilişkin olarak daha önce vermiş 
oldukları beyannamelerinde zarar beyan etmiş olmaları veya beyanname vermemiş olmaları 
halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile birinci fıkraya göre artırdıkları matrahlar 
1987 takvim yılı için 10 000 000 liradan, 1988 takvim yılı için 15 000 000 liradan, 1989 takvim 
yılı için 26 000 000 liradan, 1990 takvim yılı için 40 000 000 liradan az olamaz. 

Bu madde hükmüne göre artırılan matrahlar, kurumlar vergisi mükelleflerinde yüzde 50, 
gelir vergisi mükelleflerinde yüzde 40 oranında vergilendirilir ve bu matrahlar üzerinden ayrı
ca Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Çı
raklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu alınır. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin verdikleri yıllık beyannamede, kurum kazancından indi
rilen ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bent-
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lerine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlarının da bulunması ha
linde; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olma
maları için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin istisna ve indirimin ait oldu
ğu yıla ilişkin olarak, birinci fıkrada belirtilen nispetlerden daha fazla artırılarak ödenmesi şarttır. 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde 
yer alan vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratların muhtasar beyanname ile beyan edilmemiş ol
ması halinde, bu yıllara ilişkin olarak birinci fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata 
muhatap olmamaları için; kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazanç ve iratlara ait tevkifat 
matrahlarını, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 30 Mayıs 1992 tarihi arasında beyan etme
leri ve beyan edilen bu matrahlar için 1987 yılı ile ilgili olarak % 18, 1988 yılı ile ilgili olarak 
°/o 16.5, 1989 yılı ile ilgili olarak °/o 15 ve 1990 yılı ile ilgili olarak % 13 nispetinde vergilendiril
meleri şarttır. 

Bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yeralan hükümlerinden yararlanarak artırım
da veya beyanda bulunan mükelleflerin, bu yıllara ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyata 
muhatap olmamaları için, ilgili yıllarda vergiye esas alınan kurumlar vergisi matrahlarını da 
üçüncü fıkrada belirtilen miktarlardan az olmamak üzere birinci fıkrada belirtilen nispetler
den daha fazla artırmaları şarttır. 

Bu maddenin altıncı fıkrası hükmünden yararlanan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun pişmanlık zammı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanabilir. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu madde hükmünden yararlanarak beyan et
tikleri matrahları artırmaları halinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler mah
sup ve iade edilir. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin; matrah artırımında bulunmaları halinde, ön
ceki yıllara ilişkin zararları, gelecek yıllar kârlarından mahsup edilir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan istisna ve indirimler nedeniyle gelecek 
yıllarda matrahdan indirim konusu yapılabilecek tutarlar, bu madde hükmüne göre artırılan 
matrahlardan indirilir. 

Gerekçe : Tasarının 7 nci maddesinde Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 1987, 1988, 
1989 ve 1990 yılları için vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahla
rını yıllara göre yüzde 20, yüzde 40 oranında artırıldıkları takdirde, bu yıllar için başkaca tar-
hiyat yapılmayacağı, yani defterlerin incelenmeyeceğine ilişkin olan hüküm, vergide eşitlik ve 
adalet prensiplerine aykırıdır. Türkiye'de vergi mükelleflerinin incelenmesi oranı çok düşük
tür. Bugüne kadar inceleme görev ve yetkisini tam kuUanamamış vergi idaresinin çıkarılacak 
bu yasadaki hüküm ile inceleme tehdidi yaratılarak ek vergiler ödetilmesi haksızlık olduğu,ka
dar, Türk vergi sistemi içinde beyan esasını zedeleyecektir. Bu tür vergileme normal ve adil ka
bul edilmez. , 

Kaldı ki, evvelce çıkarılan 2801 sayılı Malî Af Kanununda da yer verilen matrah artırımı
na büyük mükellef kitlesi katılmamış ve bu mükelleflerin de tümü idarece incelenmemiştir. 

Vergi idaresinin inceleme kapasitesinin çok düşük olduğu ülkemiz için, mükelleflere bu 
yasayla, matrah artırımı yoluyla ek vergiler ödetme gayretleri beklenen sonucu vermeyecek ve 
büyük adaletsizlikler yaratacağı gibi, ileriki yıllarda vergi kayıp ve kaçakçılığını teşvik 
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edecektir. Bu sakıncalara rağmen kanunun bu maddesini yasa metninden çıkarılmadığını gö
re, ödenecek taksitlerin başlangıç tarihini ileriye atarak matrah artırım oranlarının yükseltil
mesi teklifi yapılmaktadır. Böyle bir düzenlemeyle vergi matrahını yeniden düzenlemek iste
yenlerin zaman yönünden çok sıkışacağı; istese de bu kanun hükümlerinden istifade edemeye
ceği açıktır. Bunun için vergi ödemede zaman yönünden adaleti sağlamak için değişiklik yap
mak şarttır. Aksi takdirde, yukarıda değinildiği gibi, tıpkı 1983 yılında askerî dönem zamanın
da çıkarılmış bulunan 2801 sayılı Kanundan beklenilenin elde edilemediği bir sonuçla karşı karşı 
kalınacaktır. 

Yine Gelir Vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak ver
miş oldukları Gelir Vergi beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş, yada hiç beyanname verme
miş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah 1987 takvim yılı için 2,5 milyon lira
dan; 1988 4,5 milyon liradan; 1989 yılı için 8 milyon liradan; 1990 takvim yılı için 12 milyon 
liradan az olamaz" düzenlemesi getirilerek enflasyon önünde bir hiç mesabesine inmiş olan 
vergi borcu bir nebze olsun hakikisine yaklaştırmak istenmiştir. Yine Gelir Vergisi beyanname
sine ilişkin yapılmış olan düzenlemeye paralel Kurumlar Vergisindeki ibareler de değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre önergeleri işleme koyacağım. v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Adnan Kahveci (İstanbul) 

ve arkadaşları 

MADDE 7. — Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyanname
lerinde vergiye esas alınan matrahlarım, aşağıda yazılı yıllara ilişkin asgarî nispetlerden az ol
mamak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 Haziran 1992 tarihine kadar 
artırdıkları takdirde; artırımda bulundukları yıllar için mükelleflerin kendileri hakkında yıllık 
gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ile bu yıllara ilişkin olarak daha sonra başkaca bir tarhiyat 
yapılmaz. 

Yıllar Artırım nispetleri 

1987 Takvim yılı için % 50 
1988 Takvim yılı için . % 45 
1989 Takvim yılı için % 40 
1990 Takvim yılı için % 30 

Gelir Vergisi mükelleflerinin; artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş ol
dukları Gelir vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş, ya da hiç beyanname verilmemiş 
olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah; 1987 takvim yılı için 3 500 000 liradan, 
1988 takvim yılı için 5 500 000 liradan, 1989 takvim yılı için 9 000 000 liradan, 1990 takvim 
yılı için 13 000 000 liradan, az olamaz. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin; artırımda bulundukları yıla ilişkin olarak daha önce vermiş 
oldukları beyannamelerinde zarar beyan etmiş olmaları veya beyanname vermemiş olmaları 
halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile birinci fıkraya göre artırdıkları matrahlar 
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1987 takvim yılı için 12 000 000 liradan, 1988 takvim yılı için 16 000 000 liradan, 1989 takvim 
yılı için 30 000 000 liradan, 1990 takvim yılı için 45 000 000 liradan az olamaz. 

Bu madde hükmüne göre artırılan matrahlar, kurumlar vergisi mükelleflerinde % 50, ge
lir vergisi mükelleflerinde % 40 oranında vergilendirilir ve bu matrahlar üzerinden ayrıca Sa
vunma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, alınır. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin verdikleri yıllık beyannamede, kürüm kazancından indi
rilen ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentleri
ne göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlarının da bulunması halinde; 
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları 
için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin istisna ve indirimin ait olduğu yıla 
ilişkin olarak, birinci fıkrada belirtilen nispetlerde daha fazla ödenmesi şarttır. 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde 
yer alan vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratların muhtasar beyanname ile beyan edilmemiş ol
ması halinde, bu yıllara ilişkin olarak birinci fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata 
muhatap olmamaları için; kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazanç ve iratlara ait tevkifat 
matrahlarını, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 30 Haziran 1992 tarihi arasında beyan et
meleri ve beyan edilen bu matrahlar için 1987 yılı ile ilgili olarak % 20, 1988 yılı ile ilgili olarak 
% 18, 1989 yılı ile ilgili olarak % 16 ve 1990 yılı ile ilgili olarak % 15 nispetinde vergilendiril
meleri şarttır. 

Bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yeralan hükümlerinden yararlanarak artırım
da veya beyanda bulunan mükelleflerin, bu yıllara ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyata 
muhatap olmamaları için, ilgili yıllarda vergiye esas alınan kurumlar vergisi matrahlarını da 
üçüncü fıkrada belirtilen miktarlardan az olmamak üzere birinci fıkrada belirtilen nispetlerde 
daha fazla artırmaları şarttır. 

Bu maddenin altıncı fıkrası hükmünden yararlanan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun pişmanlık zammı ye usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulananabilir. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu madde hükmünden yararlanarak beyan et
tikleri matrahları artırmaları halinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler mah
sup ve iade edilir. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin; matrah artırımında bulunmaları halinde, ön
ceki yıllara ilişkin zararları, gelecek yıllar kârlarından mahsup edilir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan istisna ve indirimler nedeniyle gelecek 
yillarda matrahdan indirim konusu yapılabilecek tutarlar, bu madde hükmüne göre artırılan 
matrahlardan indirilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Komisyonda çoğunluk yoktur. 
BAŞKAN — Sayıyorum efendim. Komisyonda çoğunluk vardır. 
önergeye Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli (Manisa) 

ve arkadaşları 

MADDE 7. — Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyanname
lerinde vergiye esas alınan matrahlarını, aşağıda yazılı yıllara ilişkin asgarî nispetlerden az ol
mamak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 Mayıs 1992 tarihine kadar 
artırdıkları takdirde; artırımda bulundukları yıllar için mükelleflerin kendileri hakkında yıllık 
gelir Ve kurumlar vergisi incelemesi ile bu yıllara ilişkin olarak daha sonra başkaca bir tarhiyat 
yapılmaz. 

Yıllar Artırım nispetleri 

1987 Takvim yılı için <7o 45 
1988 Takvim yılı için °/o 40 
1989 Takvim yılı için < % 35 
1990 Takvim yılı için % 25 

Gelir Vergisi mükelleflerinin; artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş ol
dukları Gelir Vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş, ya da hiç beyanname^verilmemiş 
olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah; 1987 takvim yılı için 2 500 000; 1988 
takvim yılı için 4 500 000; 1989 takvim yılı için 8 000 000; 1990 takvim yılı için 12 000 000 
liradan, az olamaz. ı 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin; artırımda bulundukları yıla ilişkin olarak daha önce vermiş 
oldukları beyannamelerinde zarar beyan etmiş olmaları veya beyanname vermemiş olmaları 
halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile birinci fıkraya göre artırdıkları matrahlar 
1987 takvim yılı için 10 000 000 liradan, 1988 takvim yılı için 15 000 000 liradan, 1989 takvim 
yılı için 26 000 000 liradan, 1990 takvim yılı için 40 milyon liradan az olamaz. 

Bu madde hükmüne göre artırılan matrahlar, kurumlar vergisi mükelleflerinde % 50, ge
lir vergisi mükelleflerinde °/o 40 oranında vergilendirilir ve bu matrahlar üzerinden ayrıca Sa
vunma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Çıraklık, 
Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu alınır. 

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin verdikleri yıllık beyannamede, kurum kazancından indi
rilen ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentleri
ne göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlarının da bulunması halinde; 
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları 
için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin istisna ve indirimin ait olduğu yıla 

i ilişkin olarak, birinci fıkrada belirtilen nispetlerde daha fazla artırılarak ödenmesi şarttır. 
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Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde 
yer alan vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratların muhtasar beyanname ile beyan edilmemiş ol
ması halinde, bu yıllara ilişkin olarak birinci fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata 
muhatap olmamaları için; kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazanç ve iratlara ait tevkifat 
matrahlarını, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 30 Mayıs 1992 tarihi arasında beyan etme
leri ve beyan edilen bu matrahlar için 1987 yılı ile ilgili olarak % 18, 1988 yılı ile ilgili olarak 
% 16,5, 1989 yılı ile ilgili olarak °/o 15 ve 1990 yılı ile ilgili olarak % 13 nispetinde vergilendiril
meleri şarttır. : 

Bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümlerinden yararlanarak artırım
da veya beyanda bulunan mükelleflerin, bu yıllara ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyata 
muhatap olmamaları için, ilgili yıllarda vergiye esas alınan kurumlar vergisi matrahlarını da 
üçüncü fıkrada belirtilen miktarlardan az olmamak üzere birinci fıkrada belirtilen nispetlerde 
daha fazla artırmaları şarttır. 

Bu maddenin altıncı fıkrası hükmünden yararlanan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun pişmanlık zammı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanabilir. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu madde hükmünden yararlanarak beyan et
tikleri matrahları artırmaları halinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler mah
sup ve iade edilir. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulunmaları halinde ön
ceki yıllara ilişkin zararları gelecek yıllar kârlarından mahsup edilir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan istisna ve indirimler nedeniyle gelecek 
yıllarda matrahdan indirim konusu yapılabilecek tutarlar, bu madde hükmüne göre artırılan 
matrahlardan indirilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 

7 nci maddeyi, okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. (DYP ve SHP sıralarından, "Devam edelim" sesleri) 

Siz tabiî beni biyonik zannediyorsunuz. Biraz ara vereceğiz tabiî. Kanunla yarınki bütçe 
arasında, traş olacak kadar bir zaman bırakacağız... 

Saat 03.40'ta toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 03.05 

o 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma San ti : 03.40 

BAŞKAN : Başkanvcldü Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Halil Çullıaoğlu (İzmir), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), 

•' — © — — — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI. — KANUN TASARI E TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — Bazı Kamu Alacaklartmn Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 
20.2.1992 Tarihli ve 3773 Saydı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/358, 
3/325) (S. Sayısı : 53) (Devam) , 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) Sayın Başkan, oturum açıldığında tekrar istirham edi
yoruz; acaba, Sayın Hükümet, Karabağ olayları hakkında bilgi vermeyi arzu ediyorlar mı? 

BAŞKAN — Arkadaşımız, ciddî bir konuda, haklı olarak merakını bildiriyor... 
Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Katma Değer Vergisi Matrah Artırımı 
MADDE 8. — Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, 7 nci maddede belirtilen usul 

ve esaslar çerçevesinde artırdıkları tutarların °fo 20'sini katma değer vergisi olarak ödemeyi ka
bul etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde, sözkonusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıl
larla ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz. Şu kadar ki; artırımda 
bulunulan yıllarla ilgili olarak kendileri hakkında sonraki dönemlere devreden indirilebilir katma 
değer vergileri ve ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan tecil-
terkin, iade veya mahsup işlemleriyle sınırlı olmak üzere, inceleme hakkı saklıdır. 

Bu madde hükmüne göre ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrah
larının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmaz, ödenmesi gereken katma 
değer vergilerinden indirilmez veya herhangi bir şekilde mahsup ve iade edilmez. 

Katma değer vergisi uygulaması bakımından; bu maddede belirtilen nispet, adi, kollektif 
ve adi komandit şirket ortaklarının her biri için hesaplanan gelir vergisi matrahları toplamına 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz alan üyelerin isimlerini okuyorum : Anavatan Partisi 
Grubu adına, Sayın Rüştü Kâzım Yücelen; şahısları adına, Sayın Ekrem Pakdemirli, Sayın Adnan 
Kahveci. 

Buyurun Sayın Yücelen. 
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ANAP GRUBU ADINA RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; gecenin bu saatinde müzakerelere devam edilmesi konusunda belki arkadaşları
mız; nasıl olsa çoğunluğun kararıyla çıkacak bir kanun; 7 maddesi geçti, 8 inci maddeye geldi, 
bugün olmazsa yarın çıkarırız diye düşünüyorlarsa; bu, fevkalade yanlış bir düşünce tarzı olur. 
Çünkü, bizim burada niyetimiz, sizin, siyasî tercih olarak birinci tercih olarak ortaya getirdiği
niz bu af kanununu engellemek, sizin siyasî tercihinizi bozmak değil... Hakikaten, biz de, bu 
kanunu, çoğunluğunuzla, bugün olmazsa yarın ya da öbür gün çıkaracağınızı biliyoruz. An
cak, bütün maddelerde izah ettiğimiz gibi, bu kanun, aceleye getirilmiş ve çeşitli yanlışlıklarla 
dolu olan bir kanundur; 8 inci madde de bunlardan bir tanesidir. 

Bildiğiniz gibi.Kurumlar Vergisi kazançtan alınan bir vergi; ama, Katma Değer Vergisi, 
doğrudan doğruya vatandaşın, müşterinin, devlete ödenkek üzere, Kurumlar Vergisi mükelle
fine veya Gelir Vergisi mükellefine verdiği emanet bir vergidir. Burada siz, bu emanet verilmiş 
vergiyi de, yani Katma Değer Vergisini de incelemeden kaldırarak, daha önce müşterilerin öde
diği vergiyi devlete ödememeye alet olacak bir madde getiriyorsunuz. 

Bunun Cumhurbaşkanından döneceği endişesini taşıyan arkadaşlarımız var; kuliste ko
nuşurken, "Bir tek kelimesi bile değişirse döner" endişesini dile getiren arkadaşlarımız var. 
Burada bu işin doğrusunu yaptığımız takdirde, hiç kimsenin, ne bu kanunu döndürecek, ne 
de -vatandaşlarımızın- bu konuda tenkit edecek, bir söz söyleyecek durumu kalmayacaktır. 

Geliniz, bu Katma Değer Vergisinin matrah artırımını kabul etmeyelim; çünkü, bunu ka
bul ettiğimiz takdirde, bir kere, haksız bir kaynak transferine yol açacak, müşterilerin ödediği 
vergiyi incelemeyecek, belki de müşterilerin işyeri sahiplerine ödediği vergiyi almayacak ve böylece 
onların haksız kazanç elde etmelerine sebep olacaksınız. Ayrıca, kötü niyetli vergi mükellefle
ri, buna benzer vergi afları gelecek diye, bundan sonraki Katma Değer Vergisi ödemelerinde 
daha gevşek davranacaklar, Katma Değer Vergisini ödemeyeceklerdir. Hazinenin de bu yoldan, 
tekrar bir vergi kaybına sebep olacaksınız ve Hazine de bir vergi kaybına uğrayacaktır. Eğer 
bu madde kanunlaşırsa, bundan sonra toplanan Katma Değer Vergileri hiçbir zaman yatırıl-
mayacak ve devletin parası, vatandaşın parası kullanılacaktır. 

Burada, bu maddenin tümden kaldırılması da teklif edilebilir; hiçbir değişiklik olmaz, si
zin çıkaracağınız vergi affına da mani olmaz, Buradan kimlerin faydalanacağını da bilemeye
ceksiniz. önerge verilerek tekrar düzeltilmesi sağlanabilir. Ben, arkadaşlarımın, önergelerimi
zi sadece bu vergi kanununun çıkmasına mani olacak bir işlem gibi görmeyeceklerini ümit edi
yorum ve arkadaşlarımızın, hiç değilse bundan sonraki maddelerde, akla, mantığa daha uy
gun, vatandaşın lehine olacak şekilde düzenleme yapılmasını sağlayacak önergelere evet diye
ceklerine de inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Ekrem Pakdemirli, buyurun efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sözlerime, sık sık 

kürsüye geldiğim için özür dileyerek başlıyorum; ama, ne yapayım maksadımı anlatamıyorum... 
Kendime kızıyorum; yani, bu kadar kabiliyetsiz bir adamım ki, bu kadar güzide bir topyluluğa 
ben derdimi anlatamadım... (Gülüşmeler ve ANAP sıralarından "Estağfurullah" sesleri) 

Değerli arkadaşlar, Katma Değer Vergisi, evet, harcamalar üzerinden alınan gider türü bir 
vergidir. Bu vergi, bir mükellefin kendi şahsî gayreti ve çalışmasıyla elde edilen bir vergi 
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değildir. Bu yergiyi, köylü, işçi, memur, hepsi, yaptığı harcamada verir... Fukara insanın, bir 
somun ekmek aldığında dahi devlete ödediği bir vergi var... Fakir fukara bir adamın verdiği 
bu vergiyi, biz, kendisi sadece vergi toplamakla tahsildarlıkla görevli olan bir kişiye nasıl vere
biliyoruz?.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Temcit pilavı gibi aynı şeyi getiriyorsun... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Anlatamayınca, tabiî dönüp dönüp aynı şeyi anla

tacağım. Allah, Allah... Yani, ben kendime kızıyorum; merak etmeyin, size kızmıyorum; ben 
niye bu kadar kabiliyetsiz insanım da anlatamıyorum diye kendime kızıyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kendi anlattıklarını kendin anlıyorum musun acaba? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Şimdi, burada, bu maddeye bir 50 milyon sınırla

ması getirirsek; 1990 yılında, Meclisin ittifakıyla çıkmış olan bir kanunla paralellik elde etmiş 
oluruz. 

Bakın, 1990 yılında, buraya hükümet bunu 5 milyon diye getirmiş... Sonra ne olmuşsa; 
muhalefetten SHP ve DYP ile ANAP'ın başkanları birleşmiş, yanlarına birer tane de imza al
mışlar, bir tane müşterek takrir yermişler ve bu rakamı 25 milyona çıkarmışlar. Size, daha önce 
onun için kantarın topunu kaçırmış arkadaşlar dedim; ama, tabiî Meclisin kararına saygılıyız; 
buradan çıktı... Hükümet öyle göndermedi diye, bu kavgayı yapmıyoruz. O günkü bakan Sa
yın Kahveci idi... O, 5 diye gönderiyor, ama buradan 25 olarak çıkıyor. Şimdi, biz de burada 
50 diyelim, siz gelin 150 yapın; ama, anlaşın... Yani, ille inat etmenin alemi yok ki. Siz bu inat
tan vazgeçmeyeceksiniz; ama, bakın, hep bu tutanakları, yarın, öbür gün, birisi inceleyecek, 
diyecek ki, yahu bunlar ne yapmışlar böyle; bir taraf demiş ki, ille ben vergi kaçakçısını da 
affedeceğim, madrabazı da, dolandırıcıyı da affedeceğim; öteki taraf da demiş ki, yahu, affe-
demezsin bunu... Bir kör dövüşü gitmiş diyecek, yani, bu, Meclise saygınlık mı kazandıracak?.. 
Çocuklarımız bu zabıtları okuduğu zaman; bravo, iyi mi yapmış babam diyecek?.. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O lafları vakti zamanında biz söylediğimiz zaman, siz hiç 

duymuyordunuz ama.. O tutanaklar da duruyor... 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli'ye teşekkür ederiz. 
Sayın Kahveci, buyurun. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Pakdemirli'nin anlatamadığını belki 

ben anlatırım diye buraya geldim; çıkmayan candan ümit kesilmez. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Pakdemirli anlatamıyor mu?.. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Ama, galiba bugün size hiçbir şey anlatmak mümkün 

değil. Anlayacak haliniz de kalmamış... (DYP sıralarından gürültüler) 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sizin arkanızda özal var, bizim arkamızda millet var... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Vay be! ne tevazu bu, ne tevazu... 
Değerli milletvekilleri, yarın ne yapmaya başlayacağımızı anlatayım size. Zaten, bizim bir 

şey söylememize gerek yok. Bu vergi affını gündeme getirdiğinizden beri, her gittiğimiz yerde, 
vatandaş, bu affı niye çıkarıyorlar diye bize soruyor. (DYP şıralarından "Onlar ANAP'lı" sesleri) 
Hayır, ANAP'lı değil, Refahlı, SHP'li, DYP'li bütün seçmenler aynı şeyi soruyorlar bize... Biz, 
bundan sonra, bunu niçin çıkardığınızı daha net bir şekilde anlatacağız. 

Biraz önce,' 'sözüm meclisten dışarı" diyerek Grup Sözcünüz buraya geldi, bir şeyler söy
ledi. Ben de "sözüm meclisten dışarı" diyerek şunları söyleyeceğim. Bir ülke varmış, mec-
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lisinde muhalefet yapanları ya tehdit ederlermiş ya da başka çirkin ithamlarla süçlarîarmış. 
Eğer siz, sizleri tenkit edenleri, hoşunuza gitmeyen şeyleri söyleyenleri o ülkenin meclisindeki-
Ier gibi suçlayacaksanız; özür dilerim, yay o memleketin haline, vay o memleketin haline... 

Saygılarımı arz ederim. (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Kahveci'ye teşekkür ederiz. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. . 
Maddeyle ilgili önergeler var; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte oln 3773 numaralı Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin tasarıdan çıkarıl

masını arz ve teklif ederiz. 

Refik Arslan Cemal özbilen 
Kastamonu Kırklareli 
Safa Giray Ülkü Güney 

İstanbul Bayburt 
Rüştü Kâzım Yücelen 

tçel 
Gerekçe : Katma Değer Vergisinde matrah artırım imkânı vererek incelemeden vazgeçil

mesi haksız bir uygulama olacağından, madde tamamen metinden çıkarılmalıdır. Çünkü, Kat
ma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisinden farklıdır; yani, bu vergi mükellefler tarafın
dan ödenmemekte, malın alıcısı tarafından yani müşterilerce ödenmektedir. Bu durumda, bu 
vergilerin bir kısmının tahsilinden vazgeçilmesi demek, bu mükelleflere haksız kazanç sağlama 
imkânı vermek demektir; çünkü, bu katma değer vergileri mükelleflerin müşterilerinden dev
lete ödenmek üzere emanet olarak alınmış olan vergilerdir. Malın satış bedelinden ayrı bir tu
tardır. Bunların mutlaka tamamının tahsil edilmesine çalışılması, bu konudaki tüm imkânla
rın, kanunî-tedbirlerin alınması suretiyle kullanılması gerekmektedir. 

Ayrıca, böyle bir af imkânı, bir taraftan mükelleflere verilirken, vergi dairelerinde de bü
yük iş yükü oluşturacak, belki de uzun kuyruklar oluşacak; hatta, yeni ihtilaflara yol açacak
tır. öte yandan, Katma Değer Vergisinde yapılacak bir matrah artırımını da, Gelir ve Kurum
lar Vergisindeki matrah artırımına bağlamak da bir başka yanılgı olacaktır. Çünkü, Katma Değer 
Vergisinin bu vergilerle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu vergi, mükellefin kazancı üzerin
den değil, satılan mal tutarı üzerinden alınmaktadır. Dolayısıyla böyle bir matrah artırımı ya
pılsa bile, Gelir ve Kurumlar Vergisiyle bağlantı kurulmaksızın kendi içinde beyannamede yer 
alan matrahtan hareket edilerek yapılmalıdır. Bu da malum sakıncalarından dolayı son derece 
sakıncalıdır. 

Maddenin olduğu gibi kaldırılarak bu konunun gündeme getirilmemesi, yeni tartışmalar 
yaratmamak ve haksıztlıklara sebebiyet vermemek için zaruridir. Eğer bu madde kanunlaşırsa, 
bundan böyle kimse topladığı Katma Değer Vergisini yatırmayacak, toplanan vergi üçüncü şa
hıslara transfer olacak bu gelecek nesillere de kötü örnek olacaktır ve bunun en tabiî sonucu 
da devlet gelirlerinin azalmasıdır. Bu şekilde oluşacak bütçe açıkları, vergi dışı emisyon, iç borç
lanma vb. gibi olaylarla karşılanmaya çalışılacak bu da içinde yaşadığımız yüksek enflasyonu 
daha da körükleyecektir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 

Ekrem Pakdemirli Safa Giray 
Manisa İstanbul 

Adnan Kahveci , Fevzi İşbaşaran 
İstanbul İstanbul 

Hüseyin Aksoy Mustafa Kalemli 
Eskişehir Kütahya 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Madde 8. — Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 7 nci maddede belirtilen usul 
ve esaslar çerçevesinde artırdıkları tutarların yüzde 25'ini Katma Değer Vergisi olarak ödemeyi 
kabul etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde, söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri 
yıllarla ilgili olarak Katma Değer Vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz. Şu kadar ki; artırım* 
da bulunulan yıllarla ilgili olarak kendileri hakkında sonraki dönemlere devreden indirilebilir 
Katma Değer Vergileri ve ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden do
ğan tecil terkin, iade veya mahsup işlemleri isteyemezler. 

Bu madde hükmüne göre ödenen katma değer vergisi, eski yılların gelir veya kurumlar 
vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmaz, ödenmesi 
gereken katma değer vergilerinden indirilmez veya herhangi bir şekilde mahsup ve iade edilmez. 

Katma değer vergisi uygulaması bakımından; bu maddede belirtilen nispet, adi, kollektif 
ve adi komandit şirket ortaklarının her biri için hesaplanan gelir vergisi matrahları toplamına 
uygulanır. 

Gerekçe : Kanunun 8 inci maddesinde, 7 nci madde gereğince matrah artırımında bulu
nan mükelleflerin artırdıkları tutarın yüzde 20'sini KDV olarak ödemeyi kabul etmeleri halin
de, bu yıllarla ilhgili olarak KDV incelemesi yapılmayacağı hükmü yer almaktadır. 

Bilindiği üzere, katma değer vergisi, harcamalar üzerinden alınan gider vergisi türü olup, 
vergi mükelleflerinin kendi hasılatından alınan bir vergi olmayıp tüketiciden tahsil edilen bir 
vergidir. Gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımı konusunda tüm görüşlerimiz, KDV için de 
geçerlidir. Böyle bir uygulama, işletmelerdeki kayıtları bir kenara bırakılarak, gelir vergisi ek 
matrahının yüzde 20'sinin KDV'si olarak tahsili, bu verginin tekniğine terstir. Böyle bir vergiyi 
ödemeyen mükellefler 7 nci maddedeki gelir ve kurumlar vergisi matrahı artırımından yarar
landığı takdirde, defter ve belgesi nasıl incelenecektir? 

Matrah artırımının meşru olduğu kabul edilse bile, bunun vergi türü ayırımı yapılmadan, 
verginin hesabına dayanak olan aynı defter ve belgelerden çıkarılan tüm vergileri kapsaması 
gerekir. 

Yukarıda sıraladığımız nedenle, kanundaki 8 inci maddenin düzenleme biçimine esastan 
karşı olmakla birlikte, vergi verme alışkanlığını teessüs ettirmek ve vergide bu kanunla daha 
da bozulmakta olan adaleti bir nebze engelleyebilmek için maddenin yeniden yazılma cihetine 
gidilmiş ve artırdıkları tutarın yüzde 25 oranında katma değer vergisi ödemeyi kabul etme esa
sı getirilmektedir. 
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Yine bu maddenin ikinci fıkrasına daha açıklık kazanması yönünden bir eklenti yapılmıştır. 
Yine maddenin üçüncü paragrafında, netlik kazanması yönünden, vergileme oranı daha 

önce belirtilen yüzde ile tutarlı olması için değiştirilmiştir. 
BAŞKAN — Şimdide, önergeleri aykırılık sırasına göre okutup, işleme koyacağım : 
Birinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3773 numaralı Kanun tasarısının 8 inci maddesinin tasarı metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Rüştü Kâzım Yücelen (tçel) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kalemli, verdiğiniz bir önergeyle, yoklama istiyorsunuz; maddenin oy

lanması sırasında mı, önergenin oylanması sırasında mı yoklama istiyorsunuz? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — önergenin oylanması sırasında efendim. 
BAŞKAN — İmza sahiplerini arayalım : 
Sayın Mehmet Gedik?.. Burada. 
Sayın \avuz Köymen?.. Burada. 
Sayın Cemal özbilen?.. Burada. 
Sayın Salih Ergün?.. Burada. 
Sayın Bülent Akarcalı?.. Burada. 
Sayın Yusuf Pamuk?.. Burada. 
Sayın Halil Şıvgın?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Takabbül ediyorum. 
BASAN — Sayın Hamdi Eriş?.. Burada. 
Sayın Refik Arslan?.. Burada. 
Sayın Mustafa Parlak?.. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Takabbül ediyorum. 

m.—YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

. BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur. 
Saat 04.45'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 04.25 

• o 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati : 04.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil Çullıaoğlu (İzmir) 

, @ L_ 

ı • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşiminin Altıncı Oturumunu 
açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur. 
Programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesabını görüşmek için, 13 Mart 1992 Cu

ma günü, yani bugün saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 05.14 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

. A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon'da ktindmast planlanan Kocatepe Üniversitesine 

ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Tbptan'ın yazdı cevabı (7/59) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 14.2.1992 

Dr. Gaffar Yakın 
Afyon 

— Afyon'da kurulması planlanan Kocatepe Üniversitesinin YÖK tarafından ikinci gruba 
alındığı basında açıklanmıştır. YÖK'ün ilk gruba aldığı illeri tespitte kullandığı kriterler nelerdir? 

— Afyon'da üniversite altyapısı mevcut iken, Afyon Kocatepe Üniversitesi niçin ikinci gruba 
dahil edildi, 

T. C. " ' . ' . • , ' 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 12.3.1992 
Sayı : 022.1.Arş. Pln. Dai. Bşk.-92/538 

Konu : Soru önergesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 18.2.1992 tarih ve 722/3186 sayılı yazısı. 
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Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın "Afyon'da kurulması planlanan Kocatepe Üni
versitesine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

VI. Beş Yıllık Kalkınma Planında, Yükseköğretim kurumu açma konusunda hazırlana
cak bir master plan çerçevesinde değerlendirilmesi ve yeni yükseköğretim kurumlarının açıl
masında, kurulun yerleriyle ilgili ilke ve ölçütler tespit edilmiştir. 

Ülkenin insan gücü ihtiyaçları, yerleşim yerinin nüfus büyüklüğü, nüfus artış hızı, o ilden 
ÖSYM sınavına katılan ve yerleştirilen öğrenci sayıları, yakın illerde öğretim üyesi desteği sağ
lanabilecek gelişmiş üniversite bulunup bulunmaması, kurumların durumu, mahallî katkı te
mini gibi hususların değerlendirilmesi sonucunda bir karar verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Koksal Toptan 

Millî Eğitim Bakanı 

2, — istanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, bakanlık bünyesindeyapûan atamalara ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Tbptan'ın yazılı cevabı (7/60) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

. Osman Ceylan 
İstanbul 

Soru 1. Yeni Müsteşarın DYP İstanbul Şişli adayı olduğu belirtiliyor. Bir DYP Milletve
kili adayının MilR Eğitim Bakanlığı gibi bir bakanlığın müsteşarlığına atanması doğru mu
dur? Geçmişte hiç örneği var mıdır? 

2. Müsteşarın mesleği inşaat mühendisliğidir. Müsteşarın eğitim uzmanı olması gerekir
ken meslek dışı olması doğru mudur? Bunun daha önce örnekleri var. mıdır? 

3. Bir müsteşar yardımcınızda DYP Malatya Milletvekili adayı. Ayrıca uzun yıllar emekli 
kalmış biri. Bu tayinde sizce Millî Eğitime parti siyasetini bulaştırmak değil mi? 

4. Yurt - Kur Genel Müdürlüğüne getirdiğiniz kişide DYP Antalya Milletvekili adayı. 
Yurt - Kur gibi bir yerde çok iyi bir uzman gerekirken bir partiliyi getirmek yanlış değil mi? 

5. İstanbul Millî Eğitim Müdürü olan kişi bu göreve vasıflarından dolayı mı, yoksa yine 
DYP adaylarından birinin kardeşi olduğu için mi getirilmiştir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 12.3.1992 

Sayı : 451.01/371 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20 Şubat 1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/60-764/3284 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Osman Ceylan tarafınadan Bakanlığımıza yönetilten yazılı soru öner-

geside öne sürülen hususlar incelenmiştir. 
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1. Millî Eğitim Bakanlığı gibi beşyüzelübin personeli bulunan bir bakanlıkta yoğun bir 
personel Hareketinin olacağı tabiidir. Nitekim; her gün sayısı yüzleri binleri bulan yönetici ve 
öğretmen atamaları gerçekleşmektedir. 

Böylesine geniş kapsamlı bir personel hareketi içinde, soru önergesinde sözü edilen dört 
atamanın bir siyasî partiden aday olanlar içinde bulunmasını Bakanlığın partizanca yönetildi
ği gibi bir izaha çekilmesi doğru olmayacaktır. 

2. Kaldı ki, önergede sözü edilenlerden; 
— Prof. Dr. Netaci Ersen, 30 yıl süreyle üniversitelerimizde hizmet vermiş, 6 yıl dekanlık 

yapmış; bir öğretmen olarak bunca yıl öğretim üyeliğinde bulunmuş ve binlerce öğrenciye dip
loma vermiş bir kişidir. Bizim için önemli olan bu tarafıdır. 

Müsteşar yardımcılıklarından birine atanan Kenan Kolukısa ile Yurt-Kur Genel Müdürlü
ğüne atanan Asım Enhoş Doğru Yol Partisi Milletvekili adayı olmuşlardır. Her ikisi de bakan
lığımız bünyesinde yıllarca hizmet vermiş deneyimli kişilerdir. Atamalarında siyasî yönleri de
ğil, ehliyet ve deneyimleri dikkate alınmıştır. 

3. Bir siyasî partiden aday olup memuriyete dönen ilk kişiler bunlar değildir. Nitekim 
Müsteşar Yardımcısı Kenan Kolukısa, Anavatan Partisinden Kayseri Milletvekili adayı olan es
ki Müsteşar Yardımcısı İhsan özçukurlu'nun yerine atanmıştır. 

4. tstanbul Millî Eğitim Müdür Vekilliğine atanan Nurdoğan tlgün yeterince idarî tecrü
beye sahip bir elemandır. Bizden önceki siyasî iktidar tarafından tstanbul Millî Eğitim Müdür 
Başyardımcılığına atanmıştır. Şu anda vekaleten müdürlük görevini yürütmektedir. 

Arz ederim. 
Koksal Toptan 

Millî Eğitim Bakanı 

:«^£>: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
48 İNCİ BİRLEŞİM 

12 . 3 . 1992 Perşembe 

Saat : 10.00 

1 -
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . - 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/325) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 63.1992) 

X 2. —1990 Malı Yılı Genel Bütçeye Dahil kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı: 48) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 3. —Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992 

X 4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil-_ 
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. 
Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 63.1992) 

3 ' - . 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

S 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 53) 

Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Mat
rah Artırımı Hakkında 20.2.1992 Tarihli ve 3373 Sayılı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/358, 3/325) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 5.3:1992 

B.Ol.O.KKB.0.00.00.01 
Kan. Kar.: 39-18/A-3-92-159 

Konu: 3773 Sayılı Kanun Hakkında. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 21 Şubat 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/538-2500 sayılı yazı. 
İlgideki yazıya ekli olarak gönderilen 20 Şubat 1992 tarih ve 3773 sayılı "Bazı Kamu Ala

caklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun" incelenmiştir. 
Yapılan düzenlemeyle genel olarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; 
1. Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz gelmemiş bulunan, 
2. Asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş bulunan, 
3. Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba

riyle ödenmemiş olan, 

Vergi, resim ve harçların tamamı ile bu alacak asıllarına isabet eden gecikme zammı, ge
cikme faizi ye vergi cezalarının ayrı ayrı % 30'unun dört eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, 
Ekim 1992 ayları sonuna kadar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vaz
geçilmesi şartıyla kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilecektir. 

Kanunun gerekçe bölümünde; vergi dairelerinde birikmiş takipli dosyaların sayılarının azal
tılması, idarenin daha etkin bir çalışma ortamına kavuşması, yargı mercilerine intikal eden dos
yaların tasfiyesi suretiyle yargı organlarının iş yükünün azaltılması; Hazineye ek bir malî kay
nak sağlanması ve yergi sistemlerinden doğan haksızlıkların telafi edilmesi için bu yola gidildi
ği açıklanmıştır. 

Bilindiği gibi, Anayasa'nın (Vergi ödevi) başlığını taşıyan 73 üncü maddesinde; herkesin, 
kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü bulunduğu hü
küm altına alınmıştır. 

Bundan ayrı olarak, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sos
yal amacı kabul edilmiştir. 

Buna karşılık bu Kanun; Devlete olan güveni sarsacak, vergi ahlakını bozacak, mükellef
lerin periyodik af beklentisine sebep olacak, vergi denetimini zedeleyecek ve vergi cezalarının 
caydırıcı etkinliğini azaltacaktır. 



Kaldı ki; Ülkemizde zaman zaman çıkarılan af kanunları yargı yükünü belli bir süre azalt
makta ise de; bunu takibeden yıllarda yargıya intikal eden dosya sayısı büyük oranda artmak
tadır. Dolayısı ile bu Kanun kesin bir çözüm yaratmayacak, bu zamana kadar vergisini zama
nında ödeyen mükellefleri de, olumsuz yönde etkileyecektir. 

Şayet vergi ödemekte güçlük çeken küçük esnaf ve tüccarlara bir kolaylık getirilmesi dü
şünülüyorsa, aynen küçük çiftçilerde olduğu gibi Kanunda vergi borcunun makul bir sınırının 
tespit edilmesi gerekirdi. 

Kanunda sadece gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının affı yoluna gidilme
miş, 7 nci ve 8 inci maddelerle gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinde belirlenen oranlarda 
artış yoluna gidilmesi halinde,.vergi asıllarının da affedilmesi yolu benimsenmiştir. 

Daha açık bir ifade ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, vermiş oldukları yıllık be
yannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını 1987 takvim yılından 1990 takvim yılına ka
dar % 40 ilâ % 20 oranında artırmaları kaydıyla hiç bir incelemeye tabi tutulmadan beyanları
nın üzerinde bir kazanç sağlamış olsalar bile, bu dahi af kapsamına girecektir. 

Aynı uygulama katma değer vergisi için de getirilmiştir. 
Bilindiği gibi katma değer vergileri üçüncü şahıslardan tahsil edilip, vergi dairelerine yatı

rılması gereken bir ödeme şeklidir. 
Katma değer vergisinde affa gidilmesi vergi mükelleflerinin haksız kaynak transferine yol 

açacak vatandaşlardan kesilen katma değer vergisi Hazineye gelir olarak intikal etmeyecek, bi
lakis vatandaşın parası bunları zamanında vergi dairelerine yatırmayan vergi mükellefleri için 
haksız bir kazanç sağlayacaktır. 

Bu maddenin yürürlüğe girmesi üzerine Hazinenin zararı iki şekilde oluşacaktır. 
Birincisi kötü niyetli vergi mükellefleri tarafından üçüncü şahıslardan tahsil edilen katma 

değer vergisi Hazineye yatırılmadığından dolayı Hazinenin bu vergiden sağlayacağı geliri 
azalacak. 

ikincisi ve daha önemli husus ise, Hazine kendisine yatmayan katma değer vergisini kap
sayan fatura ve fiş tutarlarını vergi iadesi olarak ilgililerine ödeyecektir. 

Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki hükmü taşımaktadır: 
"Madde 17. — Bu Kanuna göre ödenecek olan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi 

cezalarının toplamı doğmalarına neden olacak alacak aslını geçemez." 

Vergi Usul Kanuna göre, gecikme zammı ve gecikme faizi % 84 oranında, kaçakçılık ceza
sı da, ödenmesi gereken vergi borcununun üç katı kadardır. Getirilen madde tüm bu hükümle
ri geçersiz kılacaktır. Zira, bu maddenin yürürlüğe girmesi üzerine 10 Milyon TL. vergi borcu 
olan bir vergi mükellefinden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası olarak toplam 10 
Milyon lira alınacaktır. 

Bu uygulama ile gelir idaresini uzun yılar meşgul eden, dolayısı ile faiz ve ceza toplamı 
ana borcunu geçen vergi mükellefleri ödüllendirilecek, gerçek ödeme güçlüğü nedeni ile son 
yıllarda vergi borcunu zamanında ödeyemeyen vergi mükellefleri ise cezalandırılacaktır. 
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Yukarıda da arzedildiği üzere kapsam yönünden sınırsız ve miktar yönünden limitsiz bir 
düzenlemeye gidilmiş, vergisini zamanında ödememe alışkanlığı kazanmış yüksek gelir ve ver
gi borcu olanlar da af kapsamına alınmıştır. 

Bundan ayrı olarak katma değer ve stopaj vergileri gibi üçüncü şahıslardan tahsil edilip, 
vergi dairelerine yatırılması gereken gelirlerin faiz ve cezalarının affına gidilmesi, ödeme güç
lüğü ile ilgisi olmadığı gibi, bu tip mükelleflere haksız kaynak transferini, diğer bir deyimle 
direkt sübvansiyonu öngörmektedir. 

Dolayısıyla vergisini zamanında ödeyen vergi mükellefleri mağdur edilirken; vergi beyan
namesini zamanında vermeyen ve vergi borcunu zamanında ödemeyen mükellefleri ödüllen
dirmekte, bu uygulama ise Anayasa'nın eşitlik ilkesini zedelemektedir. 

Anayasa'nın 10 uncu maddesinde yeralan (Kanun önünde eşitlik) ilkesinden ayrılabilmek 
için, ortada haklı bir neden ve kamu yararının bulunması gerekmektedir. 

3773 sayılı Kanunla yapılan düzenlemede haklı bir neden ve kamu yararı bulunmamaktadır. 

İncelenen Kanun yıllardır kurulmakta plan vergi belge düzeninin bozulmasına, oluşan vergi 
toplama disiplinine saygınlığın azalmasına ve vergi borcunu zamanında ödememe alışkanlığı
nın yayılmasına ve artmasına neden olacaktır. 

Sonuç olarak, Devlet için ağır malî yük getirecek olan ve eşitsizlik yaratan ve vergi yükü
nün adaletli ve dengeli dağılımını menfi yönde etkileyecek bulunan 20 Şubat 1992 tarih ve 3773 
sayılı "Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 
Kanun" Anayasa'nın 89'uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere ilişikte iade 
edilmiştir. 

Arz ederim. 
Turgut Ozal 

Cumhurbaşkanı 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu^ 
Esas No. : 1/358, 3/325 10.3.1992 

Karar No. : 26 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen ve onaylanmak 
üzere 21.2.1992 tarihinde Cumhurbaşkanlığına sunulan 20.2.1992 tarih ve 3773 Sayılı "Bazı 
Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun" Cum
hurbaşkanınca Anayasanın 89 uncu maddesi uyarınca bir defa daha görüşülmek üzere Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiş ve Başkanlıkça, gerekçeli geri gönder
me tezkeresi ile birlikte 6.3.1992 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Bu defa, Komisyonumuzun 9;2.1992 tarihinde yaptığı 31 inci birleşimde anılan Kanun ile 
geri gönderme tezkeresi, Hükümeti temsilen Maliye ve Gümrük Bakanının başkanlığında Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılma
larıyla incelenip görüşülmüştür. 

Geri gönderme tezkeresinde sözkonusu Kanunun uygulamaya konulması halinde; 
— Vergi ahlakının bozulacağı, mükelleflerin periyodik olarak af beklentisine sebep olaca

ğı, vergi denetimini zedeleyeceği ve vergi cezalarının caydırıcı etkinliğini azaltacağı, 
— Ülkemizde zaman zaman çıkarılan af kanunlarının yargı yükünü belli bir süre azaltsa 

da, bunu takibeden yıllarda yargıya intikal eden dosya sayısının büyük oranda arttığı, dolayı
sıyla bu Kanunun kesin bir çözüm yaratmayacağı, bu zamana kadar vergisini zamanında öde
yen mükellefleri de olumsuz yönde etkileyeceği, 

— Katma Değer ve stopaj vergileri gibi üçüncü şahıslardan tahsil edilip, vergi dairelerine 
yatırılması gereken gelirlerin faiz ve cezalarının affına gidilmesinin, ödeme güçlüğü ile ilgisi 
olmadığı gibi, bu tip mükelleflere haksız kaynak transferini, diğer bir deyimle direkt sübvansi
yonu öngördüğü, dolayısıyla vergisini zamanında ödeyen vergi mükellefleri mağdur edilirken; 
vergi beyannamesini zamanında vermeyen ve vergi borcunu zamanında ödemeyen mükellefle
rin ödüllendirildiği, bu uygulamanın ise Anayasanın eşitlik ilkesini zedelediği, 

— ödenecek olan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının toplamının, doğma
larına neden olacak alacak aslını geçemeyeceğine dair hüküm nedeniyle, Gelir İdaresini uzun 
yıllar meşgul eden, dolayısıyla faiz ve ceza toplamı ana borcunu geçeri vergi mükelleflerinin 
ödüllendirileceği, gerçek ödeme güçlüğü nedeni ile son yıllarda vergi borcunu zamanında öde
yemeyen vergi mükelleflerinin ise cezalandırıldığı, 

— Kapsam yönünden sınırsız ve miktar yönünden limitsiz bir düzenlemeye gidildiği, ver
gisini zamanında ödememe alışkanlığı kazanmış yüksek geliri ve vergi borcu olanların da. af 
kapsamına alındığı, 
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— Yıllardır kurulmakta olan vergi belge düzeninin bozulmasına, oluşan vergi toplama di
siplinine saygınlığın azalmasına ve vergi borcunu zamanında ödememe alışkanlığının yayılma
sına ve artmasına neden olacağı, belirtilmektedir. 

Geri gönderme tezkeresinde ayrıca; vergi ödemekte güçlük çeken küçük esnaf ve tüccarla
ra bir kolaylık getirilmesi düşünülüyorsa, aynen küçük çiftçilerde olduğu gibi, Kanunda vergi 
borcunun makul bir sınırının tespit edilmesi gerektiği de ifade edilmektedir. 

Sonuç olarak, bu Kanunun Devlet için ağır malî yük getireceği, eşitsizlik yaratacağı, vergi 
yükünün adaletli ve dengeli dağılımını menfi yönde etkileyeceği, bu nedenlerle Anayasa'nın 
89 uncu maddesi gereği bir defa daha görüşülmek üzere iade edildiği belirtilmektedir; 

Kanunun ve geri gönderme tezkeresinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde : 

Bu Kanunun; vergi ahlakının bozulmasına neden olacağı, vergi cezalarının caydırıcı etki
sini azaltacağı, mükellefleri yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeye Özendireceği, Kat
ma Değer ve Stopaj gibi vergilerin Kanun kapsamına girmesinin yanlış olduğu, Vergi Dairele
rinde biriken dosyaların büyük bir kısmının küçük esnafa ait olduğu, bu nedenle bir üst sınır 
konulması gerektiği gibi eleştirilerin yanı sıra; 

Toplumun beklentisine cevap verdiği, genel anlamda bu Kanunla geniş tabanlı bir uzlaş
ma getirilmeye çalışıldığı, Kanunun gecikmesiyle Hazinenin daha fazla zarara uğramakta ol
duğu, bu nedenle bir an önce çıkarılması gerektiği, yapılan düzenlemenin vergi sisteminde yeni 
ve daha etkin bir yapılanma için ön tedbir olduğu, büyük ölçüde tahsil kabiliyetini kaybetmiş 
vergi alacaklarının bir kısmının tahsiline imkân sağlayacağı; 
gibi olumlu görüşler de dile getirilmiştir. 

Hükümet adına yapılan açıklamalardan ve eleştirilere verilen cevaplardan sonra, Kanu
nun tümü Komisyonumuzca benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Geçici 
1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 23 ve 24 üncü madde
leri aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Komisyonumuz konunun önemini ve toplumun beklentilerini gözönünde bulun
durarak Kanunun İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca Genel Kurul'da öncelikle görüşülme
sini istemeyi kararlaştırmıştır. 

Genel KuruPun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
llyas Aktaş 

Samsun 
Sözcü 

Mahmut Oztürk 
Aksaray 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Hüseyin Salyalı 

Balıkesir 
Mustafa Çüoğlu 

Burdur 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

Muhalefet şerhim eklidir. 
TimurçinSavaş 

Adana 

Z. Selçuk Maruftu 
istanbul 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Işın Çelebi 

izmir 
Muhalefet şerhim eklidir. 

ibrahim Kumaş 
Tokat 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 
Kâtip 

Haydar Oymak 
Amasya 

Halil Demir 
Aksaray 

Cengiz AÜınkaya 
Aydın 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Adnan Keskin 

Denizli 
Nihat Matkap 

Hatay 
Nami Çağan 

istanbul 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Adnan Kahveci 
istanbul 

Muhalifim. 
Sabri Yavuz 

Kırşehir 

Rıfat Serdaroğlu 
izmir 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

M. Doğan Olmeztoprak 
Malatya 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Refaiddin Şahin 

Ordu 

Kamer Genç 
Tunceli 
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MUHALEFET ŞERHİ 

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
9.3.1992 

Görüşülmekte olan 3773 sayılı Kanununa aşağıdaki gerekçe ile karşıyız. Bilgilerinize sunulur. 
1. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olması. 
2. İhtilaflı olan, mahkemeye intikal etmiş her türlü vergi borcu çok küçük bir miktar 

karşılığında affedilmektedir. 
3. Bu kanun daha nice çıkmış olan kanunlardaki sınırlara paralel olarak sınır getirme

mektedir. 

Ekrem Pakdemirli Münir Doğan Olmeztoprak 
Manisa Malatya 

Rüştü Kâzım Yücelen Işın Çelebi 
İçel İzmir 

Cengiz Allınkaya Mahmut Nedim Budak 
Aydın Ankara 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

MUHALEFET ŞERHİ 

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 20.2.1992 tarih ve 3773 sayılı "Bazı Kamu Ala
caklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkındaki" veya Kamuoyunca 
benimsenen adıyla "Vergi Affına" dair kanuna; 

a) Vergisini tam ve zamanında ödeyen dürüst vatandaşları cezalandıran ve vergi ödeme
yenleri ödüllendirip, vergi ödememeyi teşvik ettiğinden; 

b) Kamuoyunda beliren tepkiyi ortadan kaldırmak amacıyla teklif ettiğim, 50. milyon 
TL. ye kadar sınırın, İktidar Partisi üyeleri DYP - SHP'li milletvekilleri tarafından benimsen-
memesi nedeniyle; (Eğer bu önerim kabul edilseydi Madde 1 yeniden düzenlenecekti) 

c) Madde 22'ye "Milletvekilleri ve bunların kan ve sihri hısımları bu yasadan yararlana
maz, şeklindeki önerimin de keza DYP ve SHP'li üyelerce benimsenmemesi; 

d) Esasen bu yasanın, beklenen tahsilatı sağlayacağını tahmin etmediğimden; 
e) Tüm bunlara ilaveten bu kanunun Anayasanın eşitlik ilkesine uygun olmayacağını dü

şündüğümden ve ilgili vatandaşların arasında farklı işlem yarattığından; 
Muhalefet şerhi yazımızı koymayı uygun görüyorum. 9.3.1992 

Selçuk Marujlu 
İstanbul 

MUHALEFET ŞERHİ 

Siyasal iradenin bu yasayı çıkarma konusundaki kararlılığı karşısında, aftan yararlanma
nın bir üst sınıra bağlanması görüşü ile tasarının mevcut şekliyle yasalaşmasına karşıyım. 

Nami Çağan. 
İstanbul 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Kanun No ; 3773 

Bazı kamu alacaklarının Tahsilatının hızlandırılması ve matrah artırımı hakkında kanun. 
1. Çiftçilere nasıl 5 000 000 milyon tavan getirildi ise bu Kanunda da bir tavan getirilme

si gerekir. 
2. Vergisini zamanında ödeyen mükelleflerin yeni vergi döneminde vergilerinden °7o 30 

indirim yapılmalıdır. 
3..- Gümrük ödemeleri ve KDV bu Kanun dışında tutulmalıdır. 

10.3.1992 
ibrahim Kumaş 

Tokat 
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ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA 
BÎR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 

Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah 
Artırımı Hakkında Kanun 

Kanun No.: 3773 Kabul Tarihi: 20.2.1992 

" '. • BİRİNCİ BÖLÜM 
Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Hükümler 

Kesinleşmiş Kamu Alacakları 
MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldi

ği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçların tamamı ile bu alacak asıllarına isabet eden 
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, 
Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmama
sı, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezala
rının kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş bu
lunan vergi, resim ve harçlara isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
% 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar ödenmesi 
ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan %'70'inin tahsi
linden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş 
olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olan vergi cezalarının °/o 30'unun 
4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar ödenmesi ve ihtilaf 
yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan % 70'inin tahsilinden vaz
geçilir. 

Birinci fıkra kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil edi
lip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, ödenmemiş taksit miktarları için 
mükellefler, dilerlerse bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına 
uygun olarak ödenen taksit miktarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenen 
taksit miktarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece tecil faizi uygu
lanır. Kalan taksit miktarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir. Bu alacaklar hakkında 
birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Bu madde kapsamına giren kamu alacakları ile ilgili olarak, tatbik edilen hacizler, yapı
lan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. 

Kesinleşmemiş veya ihtilaflı Kamu Alacakları 
MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mah

kemeleri veya Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçme
miş olan ve ikmalen, resen veya idarece tarh edilmiş bulunan vergi, resim ve harçların tamamı 
ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30'unun; 4 
eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve 
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Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Hükümler 

Kesinleşmiş Kamu Alacakları 
MADDE 1. — Kanunun 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kesinleşmemiş veya İhtilaflı Kamu Alacakları 
MADDE 2. — Kanunun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme 
faizi ve vergi cezalarının kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Birinci fıkraya göre ödenecek vergi, resim ve harç asıllarının tespitinde, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarih itibariyle tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki miktar esas alınır. An
cak, en son safhada bozma ya da terkin kararı bulunması halinde, ödenecek miktar ilk tarhi-
yata.göre tespit edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma 
hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlanmış alacaklar 1 inci madde hükmünden, Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda 
bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlana
mamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar bu madde hükmünden yararlanır. 

Gecikme faizleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahakkuk etmemiş vergi, 
resim ve harç asıllarına ilişkin tarhiyatta, Kanunun yürürlük tarihi itibariyle hesaplanır. 

Bu madde hükmü ile 1 inci madde hükmü 1.1.1992 tarihinden önceki dönemleri ve beya
na dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannameleri kapsar. 

3505 Sayılı Kamın Gereğince Asd Addolunan Gecikme Zammı ve Gecikme Faizleri 
MADDE 3.— Bu Kanundan yararlanılarak ödenecek gecikme zammı ve gecikme faizle

rinin tespitinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci mad
desinin 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişik üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz. 
Gecikme zammı ve gecikme faizleri, 1.1.1990, 1.1.1991 ve 1.1.1992 tarihleri itibariyle asıl addo
lunma işlemi yapılmaksızın hesaplanır. 

Bu Kanundan yararlanılarak ödenen alacaklara Kanunun yürürlük tarihinden sonraki ay
lar için gecikme zammı uygulanmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişik 51 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası gereğince 10.12.1988 tarihinden sonra vadesi gelen kamu alacaklarına uygulanan gecik
me zammı ile 10.12.1988 tarihinden sonra tahsil edilebilir hale gelen gecikme faizlerinden asıl 
addolunarak, ödenen miktarlar, bu Kanuna göre Ödenecek miktarlardan mahsup edilir. An
cak, ödenen miktarların bu Kanuna göre ödenecek miktarlardan fazla olması halinde aradaki 
fark mükelleflere iade edilmez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan işlemler 

inceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergi, Resim ve Harçlar 
MADDE 4. — 1.1.1992 tarihinden önceki dönemlere ve beyana dayanan vergilerde bu ta

rihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce başlanıldığı halde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tamamlanamamış olan vergi 
incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilir. 

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilecek vergilerin tamamı ile kesilecek ceza
ların ve hesaplanacak gecikme faizinin % 10 unun, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 
15 gün içinde ödenmesi halinde, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 90'ının tahsilinden vazge
çilir. 
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3505 Saydı Kanun Gereğince Asd Addolunan Gecikme Zammı ve Gecikme Faizleri 
MADDE 3. — Kanunun 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

iKtNCt BÖLÜM 
İnceleme ve Tbrhiyat Safhasında Bulunan tşlemler 

inceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergi, Resim ve Harçlar 
MADDE 4. — Kanunun 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Mükelleflerin bu madde hükümlerinden yararlanabilmeleri için ikinci fıkrada belirtilen 
süre ve şekilde ödeme yapmaları ve ihtilaf yaratmamaları şarttır. Bu madde hükmünden yarar
lanan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine göre kamu 
davası açılmaz ve açılmış bulunan davalar sürdürülmez. 

Birinci fıkrada belirtilen dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce tamamlandığı halde bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal 
eden Takdir Komisyonu Kararları ve Vergi İnceleme Raporları ile bu tarihten önce düzenlenen 
ceza tutanakları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tarhiyat üzerine ikinci 
fıkrada öngörülen şekilde belirlenen tutarın, ihtilaf yaratılmaması ve tarhiyata ilişkin ihbarna
menin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden 
yararlanılır. 

Bu Kanunun 2 nci maddesi ile bu madde hükmünden yararlananlar, 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun, uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük ve 
özel usulsüzlük cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamazlar. 

Bu madde hükmüne göre incelemeye başlama; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce mükellef nezdinde işe başlama tutanağının alınması, mükellefe davet veya defter ve belgele
rin istenmesi yazısının tebliğ edilmiş olması, matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya 
da defter ve belgelerin incelenmek üzere denetim elemanına teslim edilmesi hallerini kapsar. 

Götürü Usulde Vergilendirilen Mükellefler 
MADDE 5. — Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin, 1.1.1992 tarihinden önce tar-

hedilmesi gereken vergilerini, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Ekim 1992 ta
rihine kadar tarhettirmeleri halinde, haklarında bu Kanunun 2 nci maddesi hükümleri uygula
nır. 

PişmanlıklaBeyan 
MADDE 6. — 1.1.1992 tarihinden önceki dönemlere ve beyana dayanan vergilerde bu ta

rihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak 30 Nisan 1992 tarihine kadar, 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh 
ve tahakkuk ettirilen vergi, resim ve harçların tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammının 
ve kesilen usulsüzlük cezasının ayrı ayrı ff/o 10'unun ilk taksidi en geç bu tarihte, kalanı ise Ha
ziran, Ağustos, Ekim 1992 aylarında olmak üzere 4 eşit taksitte ödenmesi halinde pişmanlık 
zammı ve usulsüzlük cezasından kalan % 90'ının tahsilinden vazgeçilir. 

Bu fıkra hükmü Emlak Vergileri hakkında da uygulanır. 

.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Matrah Artırımı 

Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı 
MADDE 7. — Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyanname

lerinde vergiye esas alınan matrahlarını, aşağıda yazılı yıllara ilişkin asgarî nispetlerden az ol
mamak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 Nisan 1992 tarihine kadar 
artırdıkları takdirde; artırımda bulundukları yıllar için mükelleflerin kendileri hakkında yıllık 
gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ile bu yıllara ilişkin olarak daha sonra başkaca by- tarhiyat 
yapılmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 53) 



— 15 — 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Götürü Usulde Vergilendirilen Mükellefler 
MADDE 5. — Kanunun 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Pişmanlıkla Beyan 
MADDE 6. — Kanunun 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Matrah Artırımı 

Gelir ve Kurumlar Ergisinde Matrah Artırımı 
MADDE 7. — Kanunun 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yıllar Artırım nispetleri 

1987 Takvim yılı için % 40 
1988 Takvim yılı için % 35 
1989 Takvim yılı için % 3a 
1990 Takvim yılı için % 20 

Gelir Vergisi mükelleflerinin; artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş ol
dukları Gelir vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş, ya da hiç beyanname verilmemiş 
olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah; 1987 takvim yılı için 1 500 000 liradan, 
1988 takvim yılı için 2 500 000 liradan, 1989 takvim yılı için 4 000 000 liradan, 1990 takvim 
yılı için 6 000 000 liradan, az olamaz. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin; artırımda bulundukları yıla ilişkin olarak daha önce vermiş 
oldukları beyannamelerinde zarar beyan etmiş olmaları veya beyanname vermemiş olmaları 
halinde, vergilendirmeye esas alınacak.matrahlar ile birinci fıkraya göre artırdıkları matrahlar 
1987 takvim yılı için 5 000 000 liradan, 1988 takvim yılı için 8 000 000 liradan, 1989 takvim 
yılı için 13 000 000 liradan, 1990 takvim yılı için 20 000 000 liradan az olamaz. 

Bu madde hükmüne göre artırılan matrahlar, kurumlar vergisi mükelleflerinde °/o 50, ge
lir vergisi mükelleflerinde % 40 oranında vergilendirilir ve bu matrahlar üzerinden ayrıca her
hangi bir vergi ya da Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu, Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu alınmaz, 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin verdikleri yıllık beyannamede, kurum kazancından indi
rilen ve Gelir Vergisi Kanunununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bent
lerine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlarının da bulunması ha
linde; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olma
maları için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin istisna ve indirimin ait oldu
ğu yıla ilişkin olarak, birinci fıkrada belirtilen nispetlerde artırılarak ödenmesi şarttır. 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde yer 
alan vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratların muhtasar beyanname ile beyan edilmemiş olması ha
linde, bu yıllara ilişkin olarak birinci fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap ol
mamaları için; kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazanç ve iratlara ait tevkifat matrahlarını, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 30 Nisan 1992 tarihi arasında beyan etmeleri ve beyan edilen 
bu matrahlar için 1987 yılı ile ilgili olarak, °/o 14, 1988 yılı ile ilgili olarak % 13.5, 1989 yılı ile 
ilgili olarak % 13 ve 1990 yılı ile ilgili olarak % 12 nispetinde vergilendirilmeleri şarttır. 

Bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yeralan hükümlerinden yararlanarak artırım
da veya beyanda bulunan mükelleflerin, bu yıllara ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyata 
muhatap olmamaları için, ilgili yıllarda vergiye esas alınan kurumlar vergisi matrahlarını da 
üçüncü fıkrada belirtilen miktarlardan az olmamak üzere birinci fıkrada belirtilen nispetlerde 
artırmaları şarttır. 

Bu maddenin altıncı fıkrası hükmünden yararlanan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun pişmanlık zammı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu madde hükmünden yararlanarak beyan et
tikleri matrahları artırmaları halinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler mah
sup ve iade edilmez. 
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Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin; matrah artırımında bulunmaları halinde, ön
ceki yıllara ilişkin zararları, gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmez. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan istisna ve indirimler nedeniyle gelecek 
yıllarda matrahdân indirim konusu yapılabilecek tutarlar, bu madde hükmüne göre artırılan 
matrahlardan indirilemez. 

Katma Değer Vergisinde Matrah Artırımı 
MADDE 8. — Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, 7 nci maddede belirtilen usul 

ve esaslar çerçevesinde artırdıkları tutarların °/o 20' sini katma değer vergisi olarak ödemeyi 
kabul etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde, sözkonusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıl
larla ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz. Şu kadar ki; artırımda 
bulunulan yıllarla ilgili olarak kendileri hakkında sonraki dönemlere devreden indirilebilir katma 
değer vergileri ve ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran'işlemlerden doğan tecil-
terkin, iade veya mahsup işlemleriyle sınırlı olmak üzere, inceleme hakkı saklıdır. 

Bu madde hükmüne göre ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrah
larının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmaz, ödenmesi gereken katma 
değer vergilerinden indirilmez veya herhangi bir şekilde mahsup ve iade edilmez. 

Katma değer vergisi uygulaması bakımından; bu maddede belirtilen nispet, adi, kolektif 
ve adi komandit şirket ortaklarının her biri için hesaplanan gelir vergisi matrahları toplamına 
uygulanır. 

Matrah Artırımına ilişkin Ortak Hükümler 
MADDE 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna ka
dar 4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtiler şekilde ödenmemesi halin
de, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre 
gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, bu 
Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir. 

İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. 
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Katma Değer Ergisinde Matrah Artırımı 
MADDE 8. — Kanunun 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Matrah Artırımına ilişkin Ortak Hükümler 
MADDE 9. — Kanunun 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Işkri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller ve Bu
nunla ilgili Şartlar v 

MADDE 10. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca 1.1.1992 tarihi itibariyle işyeri kapatma cezası uygu

lanacak safhaya gelen işyerleri hakkında; bu cezaya karşı ihtilaf yaratılmaması veya yaratılmış 
ihtilaftan vazgeçilmesi ve 353 üncü maddenin 4 numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük 
cezalarının bu Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ödenmesi halinde işyeri kapatma 
cezası uygulanmaz. 

344 ve 358 nci maddelerinde yer alan kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını 1.1.1992 
tarihinden önce işleyen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmamış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaz, suç du
yurusunda bulunulup soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan Kamu dava
ları ortadan kalkar. Bu hükümden yararlanabilmek için kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suç
larına ilişkin fiiller nedeniyle ortaya çıkan vergi ziyaı dolayısıyla yapılmış olan tarhiyata isabet 
eden vergi aslının tamamı ile bu vergiye bağlı vergi cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük ce
zaları, gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamının ödenmiş olması veya bu Kanun hüküm
lerinden faydalanılarak bu Kanunda öngörülen süre ve tutarda tamamen ödenmesi şarttır. 

353 üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bent hükümlerine göre 1.1.1992 tarihinden önce ya
pılmış tespitler için kesilen ve kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarının; ihtilaf yaratılmaması 
veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve bu Kanun Hükümlerinden yararlanılarak ödenmesi 
halinde bu cezalara dayanak olan tespitler, işyeri kapatma ve kaçakçılığa teşebbüs cezalarının 
uygulanmasında dikkate alınmaz. 

Ödeme Kaydedici Cihazların Süresi içinde Alınmaması 
MADDE 11. — 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihaz

ları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre 31.12.1990 tarihine kadar mecburiyeti 
başladığı halde ödeme kaydedici cihazları süresinde almayan mükellefler hakkında; en geç bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar bu cihazları almaları ihtilaf 
yaratmamaları, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçmeleri şartıyla haklarında Cumhuriyeti Savcı
lıklarına suç duyurusunda bulunulmaz, soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bu
lunan Kamu davaları ortadan kalkar. 

Ecrimisü Alacaklarına ilişkin Gecikme Zammında ve Çeşitli Cezalarda indirim 
MADDE 12. — 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimİsillerden bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanlarının ta
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının °/o 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihti
laflardan vazgeçilmesi ve Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit tak
sitte ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 
* Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu

nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamına giren ve 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

işyeri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller ve Bu
nunla ilgili Şartlar 

MADDE 10. — Kanunun 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ödeme Kaydedici Cilıazların Süresi içinde Alınmaması 
MADDE 11. — Kanunun 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ecrimisil Alacaklarına ilişkin Gecikme Zammında ve Çeşitli Cezalarda indirim 
MADDE 12. — Kanunun 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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miktarı 200 000 lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 100 000 lirayı aşmayan diğer 
para cezalarının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezalan hariç) tahsilinden vaz
geçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harç
lar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek be
delleri ile 6200 sayılı Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanu
nun 32 nci maddesinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 100 000 lirayı aşmayan
ların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
% 10 nispetindeki cezaların tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken % 10 nispetin
deki zammın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu zam
mın % 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar öden
mesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan % 70'inin 
tahsilinden vazgeçilir. 

Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Karşılıksız Çekkre ilişkin Cezalar . 
MADDE 13. — Bu Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren alacaklar ile ilgili olarak 

kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyu
rusunda bulunulmuş olan mükelleflerin, suç duyurusuna konu olan borçlarını, daha önce ya 
da bu Kanun hükümlerine göre ödemiş olmaları ve ayrıca 3167 sayılı Kânunun 16 ncı madde
sinde yer alan % 10 tazminatın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş ol
ması halinde ise bunun % 30'unun bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen süre ve şekilde 
ödenmesi şartıyla haklarındaki soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan ka
mu davaları ortadan kalkar. Bu takdirde tazminatın % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergileri 
MADDE 14. —Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 1991 yılı Motorlu Taşıtlar 

Vergisi ikinci taksitini vadesinde taşıt pulu esasına göre ödemeyen mükelleflerin bu taksidin 
tamamı ile gecikme zamlarının % 30'unu 30 Nisan 1992 tarihine kadar ödemeleri halinde ge
cikme zamlarının kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

1992 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 
Belli Miktarın Altındaki Alacakların Terkini 
MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde öden

memiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına 
giren, miktarı 50 000 liraya aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

50 000 Liralık sınırın tespitinde her bir alacağın türü, dönemi, asılları ve ferileri ayrı ayrı 
dikkate alınır. 
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Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Karşılıksız Çeklere ilişkin Cezalar 
MADDE 13. — Kanunun 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergüeri 
MADDE 14. — Kanunun 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Belli Miktarın Altındaki Alacakların Terkini 
MADDE 15. — Kanunun 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

> 
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Süresinde Ödenmeyen Taksitler 
MADDE 16. — Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üzere, bu Kanuna gö

re ödenmesi gereken taksitlerden ilk üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması ha
linde, ödenmemiş olan tutarların 31 Ekim 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödenmeyen ya da ek
sik ödenen kısmın son taksite ait olması halinde ise bu tutarın 30 Kasım 1992 tarihi sonuna 
kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her ay için ayrı ayrı % 10 fazlası ile ödenmesi şartıyla bu 
Kanundan yararlanılır. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde mükellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ara
sındaki oran esas alınır. 

Ödenecek Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Vergi Cezalarının Alacak Asımı Geçemeyeceği 

MADDE 17. — Bu Kanuna göre ödenecek olan gecikme zammı, gecikme faizi ve .vergi 
cezalarının toplamı doğmalarına neden olan alacak aslını geçemez. 

Çiftçilerin Taksitleri 
MADDE 18. — Yıllık gelir vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci maddesi

nin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen Ekim, Kasım ve Aralık 
aylarında ödeyen çiftçiler, bu Kanun hükümlerine göre ödeyecekleri tutarları (Bu Kanunun 19 
uncu maddesi hükmü hariç) Ekim, Kasım Ve Aralık 1992 aylarında olmak üzere 3 eşit taksitte 
öderler. -

Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fık
rası hükmü uygulanmaz. 

Taksitlerden ilk ikisinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde ödenmemiş 
tutarların 31 Aralık 1992 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı % 10 fazlası ile birlikte öden
mesi şartıyla bu Kanundan yararlanılır, 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Gümrük Vergi ve Cezaları 

MADDE 19. — 1. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Ka
nunun yürürlük tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük 
Vergilerinden, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce muaccel hale geldiği halde tamamen veya 
kısmen ödenmemiş olanların aslının tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 
149 uncu maddeleri uyarınca kesilmiş ve muaccel hale gelmiş para cezası ve gecikme zammının 
°/o 30*unun bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içinde ödenmiş.olması kaydıyla Vo 
70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Yukarıda sözü edilen gümrük vergilerine bağlı para cezaları hakkında, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idarî itiraz mercilerine 
itiraz edilmesi veya Yargı Organlarında dava açılması nedeniyle, ihtilaflı bulunanlar için ihti
laftan vazgeçilmesi ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödeme yapılması halinde yukarı
daki fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu fıkraya göre ödenecek para cezalarının tespitinde, 
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Süresinde Ödenmeyen Taksitler 
MADDE 16. — Kanunun 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ödenecek Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Vergi Cezalarının Alacak Asimi Geçemeyeceği 
MADDE 17. — Kanunun 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Çiftçilerin Taksitleri 
MADDE 18. — Kanunun 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞtNCt BÖLÜM 
Gümrük Vergi ve Cezalan 

MADDE 19. — Kanunun 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş 
miktar esas alınır. En son safhada bozma kararı ya da terkin kararı bulunması halinde, ödene
cek miktar ilk aşamada istenen miktardır. 

Yukarıda belirtilen esaslara göre ödenen gümrük vergilerine bağlı para cezalarından bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanlar ile bu tarihten sonra tebliğ 
edilecekler için ihtilaf yaratılmaması ve tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içinde % 30'unun öden
mesi şartıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykı
rı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 
nci maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından bu Kanunun yürürlük tarihinden önce mu
accel hale geldiği halde ödenmemiş olanların bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 ay 
içinde °/o 30'unun ödenmesi kaydıyla °/o 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

2. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergilerin
den bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idarî 
itiraz mercileri veya idarî Yargı Organları nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş bulunanların, aslı
nın tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu maddeleri uyarınca kesi
lecek para cezaları ile uygulanacak gecikme zamlarının % 30'unun bu Kanunun yürürlük tari
hinden itibaren 2 ay içinde ihtilaftan vazgeçilmek kaydıyla Ödenmesi halinde % 70'inin tahsi
linden vazgeçilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre ödenecek vergi ve resim asıllarının tespitinde bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş olan miktar esas 
alınır. Ancak en son safhada bozma kararı ya da terkin kararı bulunması halinde, ödenecek 
miktar ilk aşamada istenen miktardır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar mükellefine tebliğ edilen ek tahakkuk konusu 
gümrük vergilerinin ihtilaflı hale getirilmemesi kaydıyla, bu vergi ve resimler ile bu asla bağlı 
cezalar hakkında da yukarıdaki fıkrada yer alan hükümler uygulanır. 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykı
rı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 
nci maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaf
lı bulunanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanların ihtilaf
tan vazgeçilmek veya ihtilaf yaratılmamak ve % 30'u bu Kanunun yürürlük tarihinden itiba
ren 1 ay içinde ödenmek kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. Bu hükme göre ödenecek 
para cezasının tespitinde ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş miktar esas alınır. 

3. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergilerin
den, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilenlerin tamamının ihtilaf yaratıl-
maksızin ödeme süresi içinde ve bu vergilere bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu mad
deleri uyarınca kesilecek para cezalarının °/o 30'unun da.aynı sürede ödenmesi kaydıyla °/o 70'inin 
tahsilinden vazgeçilir. 
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b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanununa aykırı olarak iş

lenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147, 148,151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 nci madde
leri uyarınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen para cezalarının % 
30'unun tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

4. Bu Kanun hükümleri; . 
• a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve Teşvik Mevzuatı hükümleri

ne aykırı hareket edilmesi sebebiyle ortaya çıkan vergi, resim, para cezaları ve gecikme zamları; 
b) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 ve 119 uncu maddeleri hükümlerinin bu Kanu

nun yürürlük tarihinden sonra ihlal edilmesi sebebiyle Gümrük Kanununun 149 uncu maddesi 
uyarınca kesilecek para cezaları; 

Hakkında uygulanmaz. , 

ALTINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

iade Edilmeyecek Alacaklar 
MADDE 20. — Bu Kanun kapsamında yapılan ödemeler her ne suretle olursa olsun red, 

iade ve mahsup edilmez. 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ödemeler ile 6183 sayılı Amme Ala

caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tahsil edilen tecil faizleri
nin bu Kanun hükümlerine dayanılarak ret ve iadesi yapılamaz. 

Usul ve Esaslar 
MADDE 21. — Bu Kanunun uygulamasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakan

lığınca belirlenir. 
MADDE 22. — Bu Kanun hükümleri, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu Üyeleri 

ve birinci derecedeki yakınları ve bunların hissedarı bulundukları ortaklık ve şirketler için uy
gulanmaz. 

Geçici Maddeler 
GEÇtCt MADDE 1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü merkez 

ve taşra teşkilatında çalıştırılan personele (Gelir İdaresini Geliştirme Fonu Yönetmeliği gere
ğince fonun kullanılmasına ilişkin hizmetlerde doğrudan görevlendirilen personel dahil), kar
şılığı 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3418 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen ek 13 
üncü maddeye göre kurulan Gelir idaresini Geliştirme Fonu'ndan ödenmek üzere, 5 yıl süre 
ile Gelirler Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 80, İstanbul İlinde 70, Büyükşehir Belediye
si bulunan diğer illerde 60, nüfusu 100 000'in üstünde olan il ve ilçelerde 50, bunun altında 
olan il ve ilçelerde de 40saate kadar aylık fazla çalışma yaptırılabilir. 

Fazla çalı$maların normal mesai günlerinde ve daire içinde yaptırılması halinde fazla ça
lışma saati karşılığı olarak; (10) gösterge rakamının Devlet memurları aylık katsayısı ile çarpı
mı sonucu bulunacak ücret ödenir. Bu ücret; tatil günlerinde daire içinde yapılan çalışmalara 
katılan personele 2 kat, normal mesai günlerinde ancak mesai saatleri haricinde yapılan daire 
dışı çalışmalara katılan personele 3 kat, tatil günlerinde daire dışında yapılan çalışmalara katı
lan personele ise, 4 kat olarak ödenir. 
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ALTINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

iade Edilmeyecek Alacaklar . ' 
MADDE 20. — Kanunun 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Usul ve Esaslar 
MADDE 21. — Kanunun 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Kanunun 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Maddeler 
GEÇtCt MADDE 1. — Kanunun Geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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, Normal mesai gün ve saatleri dahilinde yukarıda illere ve nüfus büyüklüklerine göre be
lirlenen saatlerle sınırlı olmak kaydıyla ayrıca yapılacak yaygın ve yoğun vergi denetimi çalış
malarına (vergi dairesi dışında) katılan personele, bu çalışmaları karşılığında saat başına veri
lecek ücret, bir saatlik fazla çalışma için belirlenen ücretin yarısıdır. 

Şehirlerarası yollarda yapılacak vergi denetimlerine, ti Defterdarları tarafından; adedi, ça
lışma mahal ve saatleri belirlenmek suretiyle, yardımcı olmak üzere görevlendirilen güvenlik 
görevlilerine de bu esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir. 

GEÇtCt MADDE 2. — 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci madde
sinin (a) bendi hükmüne göre madde kapsamındaki personele yapılan ödemelere; 1615 sayılı 
Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya ve 449 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname uyarınca Gelir İdaresini Geliştirme Fonundan yapılacak ek ödemele
rin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı bendine göre tespitine 
kadar 15.6.1991 tarihinde yürürlükte olan kanunî dayanakları gereğince ve bunlara göre belir
lenmiş esas ve usuller uyarınca, bu tarihteki oranların tamamı üzerinden devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeleri uyarınca yapıla
cak ödemeler, Gelir Vergisine tabi tutulmaz. 

Yürürlük^ 
MADDE 23. — Bu Kanunun Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddeleri hükümleri 

1.2.1992 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunun Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kanunun Geçici 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Yürürlük 
MADDE 23. — Kanunun 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 24. — Kanunun 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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