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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerinde meydana 
gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri, 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sektöründe mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri, 

Tespit etmek amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/42), (10/43) 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemde yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, 
sırasında yapılacağı açıklandı. 

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; 

Millî Savunma Bakanlığı, 
Orman Genel Müdürlüğü, 
1992 malî yılı bütçeleri ile 1990 malî yılı kesinhesaplarıve, 
Orman Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi. , 
Kabul edildi. 
23 Mart 1992 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime 22.15'te son verildi. 

Yıldırım Avcı 
Başkanvekili ' ' <• 

Ali Günaydın Işılay Saygın 
Konya İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kadir Ramazan Coşkun 

İstanbul 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
23 . 3 . 1992 Pazartesi 

Raporlar 
1. — Efta Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/360) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 23.3.1992) (GÜNDEME) 

2. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ile 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın; 
22.4» 1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/267) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma tarihi : 23.3.1992) 
(GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekill Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Lütfü Esengün (Erzurum) 

1 O ! 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu 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; okutacağım : 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — istanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, (6/186) numaralı sözlü sorusunu geri aldığı

na ilişkin önergesi (4/18) 
BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri alınmasına dair önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 150 inci sırasında bulunan 6/186 esas numaralı sözlü sorumu geri çekiyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Melike Tugay Haşefe 
tstanbul 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
2. — (10/1) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 

süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/361) 
BAŞKAN — (10/1) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, komisyonun çalış

ma süresinin uzatılmasına dair tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını top

lumda layık oldukları statüye kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla, Ge
nel Kurulun 4.12.1991 tarihli 11 inci Birleşiminde kurulan Meclis Araştırma Komisyonumuzun 
görev süresini 25 Mart 1992 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 ay daha uzatılmasının gereği
ni arz ederim. 

Saygılarımla. 
Baki Durmaz 

Afyon 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
1. — İçişleri Bakanlığı 1992 Malî Yûı Bütçesi 
2. — İçişleri Bakanlığı 1990 Malî Ydı Kesinhesabı 
a) Emniyet Gemi Müdürlüğü 
1. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1990 Malî Ydı Kesinhesabı 
b) Jandarma Gemi Komutanlığı 
1. —Jandarma Gemi Komutanlığı 1992 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Jandarma Gemi Komutanlığt 1990 Malî Ydı Kesinhesabı 
c) Sahil Güvenlik Komutanlığt 
1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1992 Mali Ydt Bütçesi 
2. — Sahil Güvenlik Komutanlığt 1990 Malî Ydt Kesinhesabı 
BAŞKAN —Programa göre, İçişleri Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine 

başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz almış bulunan sayın mil

letvekillerini arz ediyorum : 

Refah Partisi Grubu adına Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Erzurum Milletvekili İsmail Köse, Anavatan Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Meh
met Keçeciler, Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoglu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar, Mardin Milletvekili Muzaffer Demir. 

Şahısları adına, lehinde Tunceli Milletvekili Sinan Yerlikaya, Adıyaman Milletvekili Mah
mut Kılınç; aleyhinde, İstanbul Milletvekili Hüsamettin Özkan, Bursa Milletvekili Mümin Gen-
çoğlu; üzerinde İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican. 

Sayın milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi üzerinde, ilk sözü Refah Par
tisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın Oğuzhan Asiltürk'e veriyorum. 

Buyurun Sayın Asiltürk. 

RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Muhterem Başkan, değerli 
milletvekilleri; İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini açıkla
mak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlarken, değerli milletvekillerini 
ve İçişleri Bakanlığımızın güzide mensuplarını saygıyla selamlıyorum. * 

Muhterem milletvekilleri, İçişleri Bakanlığımız, çok önemli bir görevi yürüten, milletimi
zin hakikaten gözbebeği olan bir bakanlığımızdır. Bütün çalışmalarının hedefi, emniyetin, hu
zurun sağlanmasıdır. Emniyet ve huzurun olmadığı bir ülkede, kalkınmanın da olmayacağı, 

(1) 25, 26; 48, 46 S. Saydı Basmayazılar 10.3.1992 tarihli 46 mı Birleşim Tutanağına eklidir. 
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olamayacağı; yeterince olamayacağı gayet tabiîdir. Bu bakımdan İçişleri Bakanlığımız, âdeta 
bir betonun çimentosu görevini yapmakta olan bir bakanlıktır; İçişleri Bakanlığımız, memle
ketimize çok büyük hizmetleri, mütevazı bir ölçüde yapmakta olan bir Bakanlığımızdır. Bu 
Bakanlığımızın, gerek mülkî idare amirlerinin, gerek emniyet ve asayiş güçlerinin hakikaten 
çok büyük fedakârlıklarla memleket hizmetinde olduğu herkes tarafından bilinen; ayrıca, bir 
tescile ihtiyaç duyulmayan bir konudur ve bu hususta, geçmişten beri, İçişleri Bakanlığımız, 
hakikaten çok önemli imtihanlar vermiş, bunlarda başarı kazanmıştır. 

Şu anda memleketimizde önemli hadiseler cereyan ediyor ve bu hadiselere üzülmemek el
de değil. Memleketini, vatanını seven her insanın, milletini seven her insanın bu hadiseler kar
şısında üzüldüğünü elbette biliyorum; aynı üzüntüye ben de, Grubum da birlikte iştirak ediyoruz. 

Ne olmalıdır?.. Bize göre, 60 milyon insanımızın kardeş olacağı bir düzen kurulmalıdır 
ve bu düzen kurulabilir. Ama, biraz sonra anlatmak istediğim konulara temas ettiğim zaman, 
ifade edeceğim ki, biz bu düzenin kurulması için gereken gayreti maalesef sarfetmiyoruz. 
"Maalesef" diyerek ifade ediyorum, bunun belki yollarını da yanlış olarak yürütmeye çalışı
yoruz. Böyle olunca da, istediğimiz, insanların birbirinin kardeş olduğunu idrak edeceği, bu 
şuurda olacağı bir düzene de kavuşamıyoruz. Ama ifade edeyim ki, 60 milyon insanımız, hu
zur istiyor, 60 milyon insanımız, rahat ve emniyet içerisinde bir hayat sürmek istiyor. 

Bunu kim gerçekleştirecek?.. Elbette, bunu gerçekleştirecek olan, icradır; bunu, icra orga
nımız, Hükümetimiz gerçekleştirecektir. 

Daha evvel iç güvenlik meseleleri konusunda Meclisimizde bir genel görüşme yapılmıştı. 
26 Aralık Tarihindeki bu görüşmede; bu kardeşliği sağlayacak, bu emniyeti, huzuru meydana 
getirecek konuların neler olduğunu; nasıl yapılırsa bunlara ulaşılacağını, bir bir huzurlarınıza 
getirip arz etmiştik; hatta, ilk adım olarak, geçmiş dönemlerde yapıldığı gibi, İçişleri Bakanlı
ğı, Adalet Bakanlığı ve ilgili bakanlıklardan bir komitenin teşkili suretiyle bir organizasyonun 
yapılmasında fayda olacağını ifade etmiştik. Böyle bir komitenin kurulup kurulmadığını bil
miyorum; kamuoyuna intikal etmemiştir. Ancak, böyle bir komitenin kurulması, zannediyo
rum faydalı idi. Bütün bu teklifleri, Sayın Bakanımıza ve diğer ilgili bakanlık mensuplarına 
bir kere daha arz edeceğim. 

"Bu hadiseler niçin düzeltilmiyor"? önümüze koyup, gayet dikkatle incelememizde fayda 
var. Bir defa, bu Mecliste, bu kürsülerden~enmiyet ve asayiş konularında konuşan arkadaşları
mızın hiçbiri, bu konuda dış güçlerin varlığını gözardı etmedi. Bütün konuşan arkadaşlarımız, 
bu konuda, hassasiyetle dış güçlerin tahrikinden bahsettiler. Ancak, burada belli bir politik 
nezaket gereği, birçok kimseler, bunların ne olduğunu ifade etmediler. Aslında, bunları tahrik 
eden güçlerin, kendilerini korumak, kendilerini gözardı etmek için, propaganda olarak bu tahriki 
başkalarının üzerine yıkmaya çalışan, basında da çokça yer alan, ilgili, ilgisiz birçok devletin 
de üzerine faturalar çıkarıldı. Bu dış güçlerin ne olduğuna, bu hadiselere nasıl gelindiğine, süb
jektif değerlendirmeler olarak değil, fiilî olaylar olarak bakarsak, belki daha fazla isabet etmiş 
oluruz. 

"Kimdir bu dış güçler?" deyince; evvela, bu dış güçlerin, bu yetkililerin kamuoyuna, ba
sına intikal eden beyanatlarından birkaçını sizlere okumak istiyorum. 

İsrail Başbakanı, "Bölgedeki Kürt halkı bağımsız olmalıdır. Bu bağımsızlığa yardımcı ol
malıyız. Dünya kamuoyunun dikkatinden, maalesef bu konu uzak tutulmaktadır" diyor. Bu, 
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bizim bir iç işimiz olduğuna göre, asgarî politik nezaket kaidelerine göre, hiç kimsenin iç işine, 
başka bir devletin, hele yetkilisinin, hele başbakanını karışmasının mümkün olmayacağına ve 
bunun siyasî kaidelere uymayacağına ve bu siyasî kaideleri de bu sözü söyleyenler çok iyi bildi
ğine göre, neden bunlar söyleniyor? Tabiî, neden söylendiğini, konuşmamın devamı içerisinde 
arz etmeye çalışacağım. 

Aynı şekilde, İsrail Dışişleri Bakanı David Levi diyor ki : "Amerika, sadece gıda yardımı 
yapmamalıdır." Sadece gıda yardımı yaparsa, bizi, silahlı kuvvetlerimizi katleden olarak gös
teriyor ve "Kürtler, aç karnına öleceğine, tok karnına ölürler" diyor. Bunu kim söylüyor? İs
rail Dışişleri Bakanı söylüyor, öyle ise, Amerika ne yapmalıymış?.. Bunlara silah yardımı yap-
malıymış... "Bunların arkasında kimler var?" deyince, bütün dünya kamouyuna intikal eden 
bu beyanlar hiç nazarı itibara alınmıyor, arkasından, bölge devletlerine fatura çıkarılıyor... Türk
iye'de, bundan evvel de bu kabil mücadeleler vardı, o zaman komünistlerle, karşısındaki milli
yetçi güçler olarak bir senaryo hazırlanmıştı, o komünist dediğimiz çocuklar da bizim memle
ketimizin evlatlarıydı; ama, öyle yetiştirildiler, öyle telkinler altında bırakıldılar ki, birçoğu üni
versiteli olan bu çocuklar, kendi milletini, kendi vatanını, kendi bayrağını bir nevi düşman gö
rür hale geldiler; bunlarda bizim çocuklarımızdı. 

Eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha vurgulamayı gereksiz görüyorum. Bun
ları o şekilde biz yetiştirdik, bunlar dışarıda yetişip gelmediler ki... Bunlar, bizim üniversitele
rimizde, bizim eğitim programlarımıza göre yetiştiler; ama, kendi ordusuna silah sıkar hale 
geldiler, kendi polisini pusuya düşürüp vurur hale geldiler... Bir aksaklık yok mu?.. Her şey 
güzel gidiyor, her şey gayet yerinde, hiçbir aksaklık yok, ondan sonra da bu netice önümüze 
çıkıyor. 

Nasıl, 1980 öncesi komünist militanlar tahrik edilerek, bu mücadele yine bu memleketi, 
bu devleti, bu milleti zayıf düşürmek, parçalamak için yapıldıysa, şimdi başka bir tahrik yapı
lıyor. İçişleri Bakanlığı mensubu arkadaşlarımız, ilgililer çok iyi biliyorlar; 1980 öncesi olay
larda rol alanlar, şimdi aynı şekilde güneydoğu olaylarında başrolü oynuyorlar. Hiçbir farkı 
yok. Mesele, zaten o zaman da bir ideal meselesi değildi ki. Şimdi de aynı şey. Güneydoğumuz
da yaşayan kardeşlerimizden bir bölümünün hakkının korunması meselesi değil ki. Aynı tah
rik, arkasında aynı güçler, aynı şekilde, aynı senaryolar, bir kere daha gözümüzün önüne geli
yor. Yönetim, eğer bilmeden bu tahriklere yardımcı olursa, İktidar, bilmeden bunların işini 
kolaylaştırırsa, hadiseler artar, eksilmez. 

Bu Mecliste münakaşa edilen bir Çekiç Güç konusu var. Çekiç Güç'ün Güneydoğu Ana-
dolumuzdaki bulunuşunu, bizim, hiçbir şekilde, hükümranlık düşüncelerimizle izah etme im
kânımız yok. Bu güç ne yapıyoru da, eğer şöyle kısaca bir iki cümleyle ifade etmek istersem; 
bu güç, anarşistlere, teröristlere helikopterden silah atıyor, sonra dönüyor diyor ki, "Biz yolu 
şaşırdık da, ondan dolayı bu oldu." Bu gülünç iddiayı aklı başında bir insanın kabul etmesi 
mümkün değildir. Peki, bunlar, bunu yapıyor da, biz de yapıyoruz? Bizim yaptığımız şey gayet 
basit. Bunu, bir nevi kabul edilebilir hale getirmek için tevil etmeye çalışıyoruz. İktidarın yap
tığı bu oldu. 

Yine, aynı şeklide, bu anarşist ve terörist grupların başındaki insan, hepimizin bildiği gibi 
"Çekiç Güç en çok bizim işimize yaradı, Kuzey Irak'a yerleşmemizi sağladı" diyor; bu İktidar 
da, Çekiç Gücün altı ay daha memleketimizde kalması için Meclise, teklifte de bulunmuyor, 

. bilgi veriyor. Ondan sonra da, şu yazılan temel kaideleri söylüyoruz : "Egemenlik, kayıtsız 

— 253 — 



T.B.M.M. B : 5 9 2 3 . 3 . 1 9 9 2 0 : 1 

şartsız milletin. Milletin temsilcileri de burada olduğuna göre onlar karar verirmiş..." Ama, 
onlar karar vermiyor, Amerika talep ediyor. 

Daha önce olageldiği gibi, yeni bir şey değil tabiî; ilk defa olmuyor. Daha önce, sizden 
önceki iktidarlardan da devralınarak geldiği gibi, Çekiç Güç -kendi ulusal çıkartan da diyeme
yiz; çünkü, binlerce kilometre ötedeki bir memleketin çıkarları, ulusal çıkarları olmaz- dünya 
üzerindeki menfaatlarım yürütmek için buraya geliyor, bu melanetleri yapabiliyor. Bizim kay
makamımıza tokat atılıyor; devrin Başbakanı, "Peşmerge sanmışlar da onun için vurmuşlar. 
Yoksa, kaymakam olduğunu bilselerdi bunu yapmazlardı" diyor. Yani, bunların hepsi, koru
ma için tevil yapmaktır. 

Haydi, sizin silahlı gücünüze mensup biri gitsin de, Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'
nın bir mülkî idare amirine bunu yapsın da, siz o memlekette durun bakalım!.. Ama, bu mem
lekette her şey mubah; sahibi yok ki... Sahip olanlar sahiplik yapmıyorlar, ondan sonra da bu 
acı olayları millet olarak hepimiz yaşıyoruz. 

Şahsiyetli bir dış politika güdülmeden bunların halledilmesi mümkün değildir. Başka ül
kelerin çeşitli menfaatlan, tabiî olarak olacaktır. Hatta basına da intikal etti, değerli gazeteci 
arkadaşlarımız da ifade ettiler, Körfez krizinden önce bölgede ayrı bir devlet kurulacağına da
ir senaryolar uzun uzun tartışıldı; adım adım da ona gidiliyor. Bu, kesinlikle, o bölge insanla
rını sevdiklerinden o bölge insanlarının haklarını korumak istediklerinden dolayı değildir. Na
sıl ki, dünyanın diğer yerlerinde de aynı şeyi yapıyorlarsa bunu da aynı şekilde yapıyorlar. 

Şu anda şartlar o noktaya geldi ki, Türkiye, hakikaten, dünyada yeniden önemli bir ko
num elde etmeye başladı. Sovyetler Birliğinden bağımsız hale gelen Müslüman Türk devletleri, 
Türkiye ile bir olmak, beraber olmak istiyorlar; hepimiz takip ediyoruz. Hatta, en yetkilileri
nin ağzından, "biz, aynı devlet olabiliriz" sözleri çıkıyor. Bunun manası, yeniden dünyada 
bir büyük gücün doğmasıdır. Bu büyük gücün doğmasının önlenmesi için bir tek yol vardır; 
o da, Türkiye'nin rahatsız edilmesi, Türkiye'nin parçalanmaya çalışılması, Türkiye'nin iç me
selelerden başını kaldıramamasıdır. İşte, oynanan oyunun temelinde bu kabul yatıyor ve on
dan sonra da resmî ziyaretlerde Sayın Başbakanla, ilgili devletlerin başkanları dostça kadeh 
kaldırıyorlar... Ama, işin altında, arkasında yatan, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne kasteden 
belirli ülkelerin, belirli istikametteki çalışmalarıdır ve bunlar da gizliden gizliye, maalesef ya
pılıyor. 

Şimdiye kadar yürütülen devlet politikaları da yanlış olmuştur. Vaktiyle biz, "İnanç bağı
mızı esas alalım, bizim için önemli olan inanç bağımsızdır" demiştik. Bir insan falan'bölgede 
yaratılmış, filan bölgede yaratılmış, Edirne'de yaratılmış, Hakkari'de yaratılmış; bir fark yok
tur, bize göre fark etmez; bir insanın kan bağı da hiç önemli değildir. Bir insan için asıl önemli 
olan, ahlakî değerlerdir, manevî değerlerdir; insanı insan yapan budun Ahlakî ve manevî de
ğerler önemlidir. İnsanların değeri, bu değerlere göre ölçülür; yoksa, şu veya bu yerde yaratıl
mış olmasından dolayı bir isimle tavsif edilmesiyle insanlar üstünlük kazanmazlar. Bu iddia, 
bütün milletlerin iddiasıdır; ancak, iddiadan öteye geçmez. Değer ölçüleri nedir; o milletleri 
millet yapan bağlar nelerdir; o değerler hangi değerlerdir; o milletler hangi üstün seviyeyi, hangi 
ahlakî seviyeyi gösteriyorlar; hangi insanî seviyeyi gösteriyorlar?.. İşte, onlara göre o milletler 
değerlenirler. Bu bakımdan, Allah'ın Hakkâri'de yarattığı bir kuluyla, Edirne'de yarattığı bir 
kulu arasında bizim nazarımızda hiçbir fark yoktur. Fark, onların insanî değerlerine bağlıdır. 
Hangisi daha değerliyse, hangisi daha çok ahlakî ve manevî değerlere sahipse, bizim naza-
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rımızda o üstündür. Yıllar yılı bu gerçekler nazarı itibara alınmadı. Hatta, yıllar yılı devlet po
litikası olarak, sadece Türk ırkı şeklinde bir politika güdüldü. Biz Türküz, bundan şeref duya
rız, iftihar ederiz; ama, bir Müslüman kardeşimiz, bir Kürt kardeşimizle aramızda kardeşlik
ten başka bir bağ yoktur. Hiç siz, kardeşlikten daha üstün bir eşitlik duydunuz mu? yar mı 
böyle bir eşitlik? Böyle bir eşitlik yok yeryüzünde. İşte, biz bu ölçüye, bu değerlere sahibiz ve 
biz bunları tahrip ediyoruz. 

Yıllar yılı bunu söylediğimiz zaman bize çok ağır eleştiriler de geldi; ama şimdi çıkıyor, 
devletin Başbakanı da, devletin en yetkili organları da, bunları ifade eder hale geliyor... Yani, 
yirmi sene sonra mı bu noktaya geleceğiz. Bizim söylediğimiz pek çok şeyi, on sene, onbeş se
ne, 20 sene sonra toplum ifade eder hale geliyor. Halbuki, ırka dayalı bir devlet, artık çoktan 
manasını kaybetmiştir. Bir devletin"devletliği, onun insanlarının birbirine bağlarının kuvvetiy
le güç kazanır. Bizi birbirimize bağlayan bağlar ne kadar kuvvetli olursa, o kadar güç kazanı
rız. Devleti teşkil eden millet, artık ırka bağlı değildir. Bu, 50 sene, bir asır öncesinin düşünce
leridir, fikirleridir, öyleyse, biz, Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki insanlarla kardeşiz. Bu
gün milletvekili olarak yok mu o bölgenin insanları kardeşlerimiz?.. Bizim Grubumuzda da 
var, DYP, ANAP, SHP gruplarında da var. Bugün, devletin mülkî idaresinde bu bölgenin in
sanları yok mu; kaymakamımız yok mu o bölgeden?.. Var. Valimiz yok mu?.. Var. Generalimiz 
yok mu?.. Var. Meclisin Başkanlık Divanında yok mu?.. Var. Her noktada bu kardeşlerimizle 
biz eşit imkânlara ve şartlara sahibiz; ama, bölgede niçin bir haksızlık var?.. O, o bölge Kürt 
olduğu için değil, Ankara'nın kazalarında da, aynı bölgeden göç edip gelmiş kardeşlerimiz var, 
niye onlara farklı muamele yapılmıyor? Konya'nın kazalarında da, aynı bölgeden göç edip gel
miş kardeşlerimiz var. Hem de bir kaza, yüzde 80'iyle öyle. Niye onlara kötü muamele yapıl
mıyor? Bunun bir tek sebebi var; bu bölgenin geri kalmışlığının meydana getirdiği bir haksız
lık var. Bu haksızlıklara bir reaksiyon gösterilmesi tabiîdir; ancak, bu reaksiyonların belirli sı
nırlar içerisinde gösterilmesi tabiîdir. Reaksiyon göstereceğiz diye, elimize silahı alacağız, ma
sum insanlar da dahil, çoluk çocuk da dahil, genç ihtiyar demeden öldüreceğiz... Böyle hak 
anlayışı, hak arama anlayışı olmaz. Reaksiyon gösterme hakkı var; ama reaksiyonun, sınırları 
içerisinde gösterilmesi hakkı var. Bölgeye haksızlık yapıldığını yıllardır söylüyoruz ve "Hak
sızlık yapılmadı" diyerek de yaklaşırsak, kesinlikle hiçbir problemi halledemeyiz. Bölgeye hak
sızlık yapılmıştır. Gelir dağılımına bakın, bölge, Türkiye'nin en son sırasındadır; ancak, bir 
şeye dikkatinizi çekiyorum; mesela bir Konya'nın Hadim'i de aynı durumdadır. 

MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) — Daha kötü. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Yani, bunları söylerken, meseleleri çok objektif 
olarak ortaya koymak istiyorum. Bir milletvekili arkadaşımız da "Daha kötü" diyor; ben her 
iki bölgeyi de biliyorum. Hakikaten, hak vermemek elde değil; ama, niçin Hadim'de olmuyor 
da, orada oluyor?., tşte, arkasında belirli mihraklar var, bunu tahrik ediyorlar. Dün, kendi ev
latlarımız, üniversitedeki çocuklarımız, bir Maocu, bir Leninci adı altında kendi ordumuz, kendi 
silahlı güçlerimizle çarpışır hale getirilmedi mi? Bu kendi kendine mi oldu? Aynı tahrikler ora
da da yapıldı, aynı şeyler yapıldı. Bölge, eğer hassassa, müsaitse, dış tahrik de varsa, neticede 
istenmeyen hadiseler oluyor, öyleyse, bize düşen nedir?.. Bu bölgedeki -mümkün olduğu kadar-
farklılıkları gidermektir. Bu bölgeye özel yatırım programları uygulamak lazım; ama, "Uygu
lamak lazım" diyoruz da, uygulamak istiyenlere bile mani olunuyor; hem de, bölgedeki insan
ları koruyan güçler adına mani olunuyor, 
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Vaktiyle, 1977 yıllarında, bir sanayi hamlesi yapıldı ve aşağı yukarı 200 tane ağır sanayi 
projesi planlandı ve bu 200 tane ağır sanayi projesinin 130 tanesine yakını Orta Anadolu ve 
büyük kısmı da Güneydoğu Anadolu'ya götürülmek istendi. Bunların içerisinde öyle yatırım
lar vardı ki, bunlar yapıldığı takdirde, hakikaten büyük ölçüde istihdam da sağlayacaktı. 

Çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bunların adedini kısa kısa, bir iki cümleyle ifade 
edeyim. 7 tane şeker fabrikası planlanmıştı. 6 çimento fabrikası, 6 tane gübre sanayiinin fabri
kası, 11 Sümerbank fabrikası, 2 Ziraî Donatım Kurumu fabrikası, 2 ağır makine fabrikası, TAK-
SAN'ın 1, TEMSAN'ın 10, TESTAŞ'ın da 2 adet büyük tesisi... Bütün bunlar 50 tane büyük 
tesis eder. Bunlara ilaveten 13 organize sanayiî, 40'a yakın da küçük sanayi sitesinin yapılması 
planlandı ve bir kısmı da yapıldı. Bölge milletvekilleri biliyor. 1977 sonunda, biz o zaman Mil
lî Selamet Partisi olarak Hükümet ortağı idik, ayrıldık,' bizden sonra bölgeye sahip çıktığını 
iddia eden, söz olarak bunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı geldi ve bunlar prog
ramdan çıkarıldı. Arkasından da Adalet Partisi İktidarı geldi, programdan da, plandan da çı
karıldı, bir kuruş yatırım yapılmadı, 130 tane tesis, bırakıldığı gibi kaldı. Üzülerek ifade ede
yim, ANAP'Iı arkadaşlarım beni bağışlasınlar, ANAP döneminde de, bir kısmı özel sektöre 
satıldı. Bir kısmı da, gayesinin dışında satılarak, bunlar yerine getirilmedi. Getirilseydi ne olur
du?.. Çorbada bir kaşık tuz bulunurdu. "Bununla anarşi önlenirdi" diye bir insan çıkıp ta 
bir şey ifade edemez; ama anarşiyi önlemenin yolu, önce ortamı müsait hale getirmektir, anar
şi ortamından çıkarmaktır, huzur ve refah ortamı haline getirmektir. Bu ortamı müsait hale 
getirmenin başında, bölgeye özel istihdam projelerinin yapılması geliyor; ama bunlar yerine 
getirilmek şöyle dursun, yerine getirilenlere de mani olunuyor. Ondan sonra da, bölge halkı 
büyük bir ekonomik sıkıntı içinde de olduğu için, bunun da ayrıca etkisi bulunduğu için, bir
takım insanlar tahriklerle, biraz önce de birkaç defa ifade ettiğim gibi, kendi üniversitelerimiz
de kendi çocuklarımızı nasıl hale getirdiler, biliyorsunuz. Bu insanlar, birtakım tahrikler neti
cesinde silahla bu işin çözüleceğini zannediyor. Görev yapan, vatanını, milletini sevdiği için, 
çoluğundan, çocuğundan ayrılarak koşup o bölgede görev yapan polisimizi eğer silahla vurur
sa, bunu halledeceğini zannediyor, Jandarmamızı vurursa bunu halledeceğini zannediyor, as
kere silah sıkarsa, karakol basarsa bunu halledeceğini zannediyor... Bunun böyle hallolması 
mümkün değildir. Bu millet çok badirelerden geçmiştir, bu badireden de geçer. Yeter ki, ciddî 
tedbirler alınsın. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Dış güçlerin gizli olarak yaptıkları des
teği. Bu kan dökülmesi artsın, bu dış güçlerin gizli desteği açık destek haline dönüşsün... Irak'a 
Körfez'de yapılan müdahale gibi bir müdahale yapılsın... Sonunda, bunun götürülmek isten
diği nokta budur. Daha çok kan aktıkça, Batı'daki birtakım mihraklar, daha çok müdahale 
etme imkânlarını elde edeceklerini düşünüyorlar. Müdahale ederler mi edemezler mi; tabiî, orası 
onların arzularına bağlı değil, kimse onlara o fırsatı vermez de; bu iştiyakla bunları yapıyor
lar. Daha çok kan dökülecek, daha çok insan ölecek ve şimdiden aynı propaganda yapılıyor, 
bir nevi soykırım yapıldığı iddiası ortaya atılacak, ondan sonra da bütün dış güçler bir araya 
gelecekler, bu emperyalist güçler, Irak'a yaptıklarının benzerini Türkiye'ye de yapmak isteye
ceklerdir. 

ALt OĞUZ (İstanbul) — Allah fırsat vermesin. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Yapabilirler mi yapamazlar mı, ayrı konu; ama, 
istedikleri budur, bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunun için de, bir de bakıyorsunuz ki, Nevruz 
Bayramında, insanların bayram yapması gereken bir günde kan dökülüyor. Her zaman ifade 
ettiğim gibi, gerçekleri ifade etmek boynumuzun borcudur. 
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Sayın Başbakan ve Sayın İçişleri Bakanı açıkça ifade ettiler, "Bu Nevruz Bayramını rahat
lıkla kutlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi bayramınızı kutlayın" dediler ve kimse de müdahale et
medi, nitekim, birçok yerde bu şekilde yapıldı. Sonra, Nevruz Bayramı kimsenin tekelinde de
ğil ki... Ben, çocukluğumdan hatırlarım, hepiniz de hatırlarsınız, Nevruz Bayramında, çocuk
ken, elimizden tutup kıra götürürler ve orada bir nevi piknik yapılırdı. Bunlar, bizim ananele
rimizin, adetlerimizin içerisindedir, kimsenin özel bir bayramı da değildir. Bu bayram, birçok 
Müslüman ülkelerde, baharın gelmesiyle, bir nevi, Cenabı Hak'ka şükretmek manasında -tarihten 
geldiği şekliyle- kutlanmaya başlanmış, sonra yavaş yavaş bir nevi piknik haline dönüşmüş. 
Bu şekilde bir bayram diyelim, bir kutlama diyelim ve bunların serbestçe yapılmasına ilişkin, 
devlet, millet, iktidar olarak herkes açık fikrini ortaya koydu. 

Bu bayram, elinde Kalaşnikof silahlarla, yüzü gözü sarılı birtakım insanlar, yüzlerini ve 
gözlerini gizleyerek toplulukları şuraya ya da buraya yönelterek kutlanırsa, bunun, bayram kut-
lamasıyla bir ilgisi olmaz, böyle bayram kutlaması da olmaz. Elbette, bayramı kutlamak her
kesin hakkıdır; ama herkesin hakkı olan bu bayramı kutlamak, bayram kutlaması adı altında 
topluluklar bir araya geldiği zaman, o topluluğun topluluk gücünden istifade ederek; onların 
üzerine silah sıkılmayacak, onlara karşı müdahale edilmeyecek diye, bunlara güvenilerek, geç
miş dönemlerde bu provokasyonların yapıldığı gibi birtakım provokasyonlar yapılırsa, bu mil-

. letin büyük çoğunluğunu teşkil eden, bölgedeki insanlara sevgiyle, merhametle, şefkatle, kar
deşlikle bakan insanların gönlünde birtakım ukdeler meydana gelir. Bu hareket, en çok o böl
gedeki o insanlara kötülüktür ve o insanlara zarar veriliyor. O topluluğun içerisine saklana
caksınız, devletin, emniyeti sağlamak için fedakârane görev yapan insanlarına ve o topluluğun 
içinden ateş açacaksınız; bir ateş açacaksınız, iki ateş açacaksınız, üç ateş açacaksınız... Sonra 
ne olacak? "Biz burada duralım, hedef olalım, gelin bizi vurun" mu diyelim?.. 

Herkesin yaşama hakkı temel insan hakkıdır. Hangi düşüncede olursa olsun, hangi fikir
de olursa olsun, eline silah almayıp, silahlı bir taarruz, tecavüz ve bir müdahalede bulunmadı
ğı takdirde, emniyet ve asayiş güçlerinin, slogan atıyor diye kimseye en ufak bir şekilde bu ka
bil silahlı müdahale hakları yoktur. Bunu herkes kabul ediyor ve şu Nevruzda yapılan da bu 
değildir zaten. Ama, siz, topluluğun içerisinde, yanımızda kadın, çocuk, ihtiyar var, topluluğu 
böyle yürüteceğiz, bunun içerisinden emniyet ve asayiş güçlerini hedef alıp teker teker vuraca
ğız derseniz; ateş edilen yere zorunlu olarak ateş etme hali meydana gelirse, bunun mesulü, 
evvela, bayramı silahlı bir gösteriye dönüştürenlerdir. Bu doğru değildir. Bu, en çok bölge hal
kına zarar veriyor. (RP, DYP, ANAP sıralarından alkışlar) Yani, bölge halkının burnunun ka
namasını dahi arzu etmeyen bir kardeşinizim; ama, gerçekleri de önümüze koyup düşünmemiz 
lazım. Bu işin başka çaresi yok ki... Yani, biz emniyeti sağlamayacak mıyız, asayişi temin et
meyecek miyiz? Asayişi sağlamaya mecburuz. Yani, biz diyebiliriz miyiz ki, Güneydoğu Ana
dolu Bölgemizde yaşayan, bizimle aynı inanca sahip kardeşlerimiz, -üzerine basa basa 
söylüyorum- Nevruz kutlanacakken, dışarıdan teröristler gelip, bunları yönlendirip, birtakım 
anarşik hadiseler çıkarmalarına devlet seyirci kalacaktır demek mümkün değildir. 

Burada hassas nokta şudur : Hep üzerine basa basa söylüyorum ve dikkatleri çekiyorum; 
bölge halkını mutlaka bu teröristlerden ayırmak lazım. Bölge halkı, elinde silahı olanlar tara
fından bir yöne yöneltirse, nasıl gitmesin, nasıl karşı çıksın? Bunu yapamaz. Milletvekili ola
rak bizi götürseler ve elimizde herhangi bir silah olmayan bir topluluk olarak bize silahlan 
yöneltseler, şuraya değil de, şuraya gideceksiniz deseler, onlara karşı direnme gücüne sahip 
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olamayız. Her şeyi kendi nefsimize kıyas edelim. Bölge halkının bir kabahati yok. Bölge halkı, 
anarşist güçler gelir de, onları bir yöne yönlendirir : "Benim yanıma geleceksin, ben polise, 
askere silah sıkacağım" derse, "Hayır, ben senin yanma gelmem" diyemez, çünkü önce o kur
şunu öbüründen yer. Filmleri seyrediyorsunuz, anarşistler niye rehin alıyor? Çünkü, karşısın
daki insanların mümkün olduğu kadar ona ateş etmeyeceğini, onun ölümüne bile bile sebep 
olmayacak dikkati göstereceği için, anarşist, yaptığı anarşist hareketten sonra bir rehine alarak 
kurtulmaya çalışıyor. Bölgede de yapılan, bizim masum kardeşlerimizin rehine alınması gibi 
bir şey. Dolayısıyla, çok dikkatli olmak zorundayız. 

Elbette, anarşistlerin, bu yaptıkları işlerden sonra elini kolunu.sallaya sallaya gitmesine 
müsaade etmeyiz; ama bölge halkına da, mümkün olduğu kadar dikkat ve ihtimamı göster
mek, kardeşliğimizi göstermek gerekir. Bu işi de, hatta özel emniyet ve asayiş güçleriyle yap
mamız halinde başarılı olacağı kanaatindeyim. 

Ben kanaatimi söylüyorum; birçok arkadaşlarımız da buna iştirak ettiler, iştirak etmeyen
ler de olabilir. Ama, bana göre, 18-20 yaşındaki bir evladımızın, bir yavrumuzun, bir gencimi
zin, asker ocağına giden evladımızın bu işi yapması mümkün değildir. 18-20 yaşına gelen çocu
ğu askere alıyoruz birkaç aylık eğitimden geçiriyoruz, birkaç aylık eğitimden sonra, yıllarca 
eğitim yapmış, yıllarca gerilla eğitimi görmüş, ağır silahların tamamının kullanılması kendisi
ne öğretilmiş olan, yakın dövüşü öğrenmiş insanların karşısına çıkarıyoruz, zayiat olduğu za
man îda üzülüyoruz... Bu, tabiîdir. Dünyanın her yerinde bu kabil olaylar için özel yetiştirilmiş 
emniyet ve asayiş güçleri vardır. Bu, 18-20 yaşlarında askere gelen çocuğun işi değildir. Bu böy
le olunca, haksız olarak bir vatan evladı, bir askerimiz, bir assubayımız, bir subayımız vuru
lunca, nereden çıktığı, ne zaman çıktığı, ne kadar olduğu ve nerede bulunduğu belli olmayan 
üç beş anarşistin pusu kurması karşısında bir subayımız; bir askerimiz, bir polisimiz ölünce, 
kendi can kardeşi gibi beraber görev yaptığı, omuz omuza çalıştığı insanın böyle haksız, böyle 
zalimane öldürülmesi karşısında -elbette herkes insan- onun yanındaki askerde, yanındaki su
bay da, yanındaki polis de bir gerilim içerisine giriyor ve elbette sertleşiyor. Yani, insanlık va
sıflarımızı ortadan kaldırarak, robotlarla bu işi idare etmiyoruz ki... O da sertleşiyor ve sertle-
şince ne oluyor?.. Dikkatle muamele etmesi lazım gelirken, o dikkatten uzaklaşıp, bu sefer, 
bölgedeki insanların tamamına yer yer sert muamele yapıyor. Bunları görüyoruz, öyle olunca, 
bu sefer, bölgedeki insan, kendisini koruyan emniyet ve asayiş güçlerinden de uzaklaşma gibi 
bir durumla karşı karşıya kalıyor ve bölgedeki insan, iki ateşin arasında kalmış gibi bir hale 
geliyor. 

Onun için, hakikaten, sabırla ve ihtimamla, bütün dikkatlerimizi toplayarak, teröristlerin 
kardeşlerimizi yanımızda hunharca şehit ettiği bir ortamda bile, bu yumuşak, bu dikkatli mu
ameleyi mutlaka sürdürmeliyiz. Çünkü, olayın çözümü budur. Başka çaremiz yok. Bölgenin, 
inançlı, imanlı halkının teröristlerle bir ilgisi yoktur. Biz orada devlet olarak emniyet ve asayişi 
sağlayabilsek, bölge halkının, bu meselelerden tamamen uzak, işinde gücünde bir hayat yaşa
dığını görürüz; geçmişte de böyleydi. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, 5 dakikanız kaldı. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, Değerli milletvekilleri; İçişleri Ba
kanlığı, emniyet ve asayiş güçleri çok zör bir görev yapıyor. O bakımdan, kendilerinin bu gö
revde başarılı olmalarını temenni ediyorum. Bu, sadece benim ve kendilerinin değil, bütün mil
letin arzusudur. Yağdan kıl çeker gibi, bölge insanına hiç zarar vermeden, teröristleri mutlaka 
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zararsız hale getirmenin gayretini göstermelidir. İçişleri Bakanlığı mensupları çok büyük gay
retler gösterdiler, geçmişte çok fedakârca hizmetler yaptılar. Sadece polisimiz ve jandarmamız 
değil, askerimiz de çok fedakârca hizmetler yaptılar. 

Bir gazetede, şehit olmadan evvel bir yedeksubayımızın yazdığı mektubunu okudum. Okur
ken, insanın gözlerinin yaşarmaması mümkün değil. İmam-Hatip okulu mezunu bir evladı
mız, yavrumuz gitmiş orada görev yapıyor, annesine mektup yazıyor... O şartları dile getirdik
ten sonra diyor İd : "Buradan acaba sağ olarak dönebilecek miyim dönemeyecek miyim, bil
miyorum." Bu yavruyu öldürmek kimin hakkıdır? tşte, terörist gelip, bu evladımızı, bu yavru
muzu Öldürüyor, öyleyse, hiçbir fark gözetmeksizin, millet olarak hepimizin bir araya gelerek, 
bölge insanına da herhangi bir şekilde zarar vermeden, onların temel haklarını da koruyarak, 
çözüm bulmaya çalışmamız, çözümler üreterek tatbik etmemiz lazımdır. 

Konuşmam zamanla sınırlı olduğu için, izin verirseniz, bu tedbirlerle ilgili birkaç söz söy
lemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bize göre, tedbirlerin başında, önce, bu dış güçlerin yaptığı tahriki 
önlemek gelir ve bunu önleyebiliriz. Bizim Millî İstihbarat Teşkilatımız var; ama, hepimizin, 
İçişleri Bakanlığı mensuplarımızın daha iyi bildiği gibi, Millî İstihbarat Teşkilatımız, CIA ile, 
MOSSAD ile bölgede işbirliği halinde çalışmaktadır. İçişleri Bakanlığım döneminden biliyo
rum; birçok konularda bilgiyi, Amerikan İstihbarat Teşkilatı, bilgi olarak değil, yönlendirme 
olarak verir. Bunlarla çok karşılaştım ve mani olmaya da gayret ettim; bildiğime, gördüğüme 
de mani oldum. Ancak, benim bilgim tahtında olmayan, benim bilmediğim birçok şeyler de 
olmuştur. Çünkü, onlara bakıyorum da, bu yönlendirmeler, maalesef, uzun süreden beri yapı-
lageliyor. 

Yapılacak iş, çok açık olarak, bu Ülkelerle konuşmaktır. Diplomatik nezaket kurallarıyla 
bu için çözülmesi mümkün değildir. Diplomatik nezaket kurallarında size gösterilen hoşgörü
lerin, yapılan iltifatların hiçbir manası yoktur. Meseleyi, çok açık olarak masaya koymak la
zımdır. Bu bölgedeki huzursuzluğun temelinde, bölgedeki iki ana istihbarat kaynağının çalış
ması yatmaktadır, biri CIA, diğeri MOSSAD. Bunlann elinin bu bölgeden çekilmesi için ne 
mümkünse yerine getirilmesi lazımdır. Bunu yapmadığımız takdirde, başarılı olmamız olduk
ça zorlaşır. 

Diğer bir husus, ASALA*nın PKK'ya, lojistik destek dahil, eleman dahil, tam manasıyla 
yardımcı olduğunun ilgililerce bilindiği şu gerçeğin kamuoyuna aktarılması lazım. Bir bant ele 
geçirildi, bu bantta Amerikalı, çeşitli ülkelerin -diğer ülkelerle ilgili olarak biraz daha dikkatli 
konuşmak için ifade etmiyorum- hatta Yunanistan'ın ve hepsi de müslüman olmayan ülkelerin 
istihbarat elemanlarının, kendi gerillalarını yetiştiren kimselerin eğitim yaptıkları tespit edildi. 
Bunlar, buralara gelip, eğitim yapıyorlar. Biz de, diplomatik nezaket kuralları içerisinde rica
larda bulunuyoruz... Bu böyle hallolmaz. Meseleleri açıkça ortaya koyup, bastırmak mecburi
yetindeyiz, şahsiyetli bir dış politika yürütmek mecburiyetindeyiz. Bunu yaptığımız takdirde, 
bir ölçüde başarılı oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, süreniz dolmuştur. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Pölitikaiarımızı iyi tespit etmeliyiz. Bizi, birbirimize bağlayan bağ, bölgedeki insanla bizi 

birbirimize bağlayan bağ, inançlarımızdır. Bizi birbirimize bağlayan bağ, Islamın değer ölçü-
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leridir; manevî değerleridir. Öyleyse, buna, sadece o bölgede sahip çıkmak yetmez, her yerde 
sahip çıkmalıyız. Genel hava bu olduğu takdirde, bölgede de aynı şey daha ciddiyetle yapılırsa, 
başarıya giden yollardan bir tanesi budur. 

Bölgedeki din görevlilerini özel eğitmemiz lazım. Bölgedeki din görevlileri, eğer hakika
ten tslamın getirdiği kardeşliği bölge insanına anlatabilirlerse, söylediklerinden dolayı yakala
rına yapışılıp da bunlara ceza verilmezse, bunlar bu kardeşliği anlatabilirlerse, çok büyük ba
şarı kazanabiliriz. Bölgedeki insanlar, zaten inançlı insanlardır, inançlarına bağlı insanlardır. 
Bunlara, rahatlıkla, masum bir insanı öldürmenin ne kadar büyük bir vebal olduğunu anlata
biliriz; anlatıyoruz da zaten. Ancak, bunu devlet politikası haline getirmek zorundayız. Eğer 
biz bunu devlet politikası haline getirirsek, bölgede şimdiki savaş rüzgarları yerine, kardeşlik 
rüzgarlarının esmesi gayet kolaylıkla ulaşabilecek bir hale gelebilir. 

Uygulamada yanlışlıklan önlemeliyiz. Demin söyledim, bölge halkı imanlı insandır, kar-
deşimizdir; ancak, iki ateş arasında kalmış gibidir, öyleyse onlara, hatta anlayış göstererek, 
gösterdiğimiz bu anlayışı onlara da hissettirerek, öyle bir yaklaşım yapabiliriz kî, bu yaklaşım 
neticesinde, kendisi güven içerisinde olur, itimat içerisinde olur ve korunacağına da inanırsa, 
sizinle beraber olur. Akşam evi taranırsa ve siz de buna mani olamazsanız, o insanların sizinle 
hareket etmesini nasıl beklersiniz, bunu nasıl istersiniz? Yapamazsınız ki... Emniyet ve asayişi 
orada tesis edeceksiniz, bakın o zaman, bölge insanı nasıl davranıyor... 

Bu bakımdan, politikaların hatalarını, uygulamaların hatalarını düzelttikten, gereken ted
birleri de zamanında acilen aldıktan sonra, zannediyorum ki, bu millet, bu bela ve musibetin 
de üstesinden gelebilir. 

Bu düşüncelerle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. İçişleri Bakanlığı bütçesinin, önce 
Bakanlık personelinin, ondan sonra da bütün milletimizin, gayretli, katkılı, hiç olmazsa gönül 
desteği olan çalışmalarıyla başarılı olmasını temenni ediyorum. 

Yüce Meclisi bir kere daha saygıyla selamlayarak, sözlerime son veriyor, teşekkür ediyo
rum. (RP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse; buyurun. (DYP 

ve SHP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Sayın Bakan, İçişleri Bakanlığımızın çok değerli temsilcileri; İçişleri Bakanlığının 1992 yılı bütçesi 
üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Sözleri
me başlarken, Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı, devletimizin icra organının içerisinde en önemli 
görevleri üstlenmiş ve ülkenin içerisinde bulunmuş olduğu ekonomik, sosyal,' siyasal ve kültü
rel bütün meselelerle ilgilenen, yakından ve uzaktan bazı konuların içerisinde, bazılarıyla da 
muhakkak surette irtibatlı olan ve çok yoğun görevler yapan bir bakanlığımızdır. O itibarla, 
İçişleri Bakanlığının icraatında başarılı olması, iktidarların, hükümetlerin, ülkede uygulanan 
ekonomik politikalarda başarılı olmasına bağlıdır. 

içişleri Bakanlığının başarılı olması da, yine Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir icra or
ganı olan Dışişleri Bakanlığının başarılı olmasına bağlıdır. İçişleri Bakanlığının taşrada görev 
yapan kendisine bağlı kuruluşların başlarında bulunan insanların başarılı olması da tek başı
na mümkün değildir. 
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öyle ise, İçişleri Bakanlığı bu görevini yerine getirirken, diğer bakanlıklarla olan irtibatı
nı, diyalogunu ve o bakanlıklardaki çalışmaları yakınen takip etmek mecburiyetindedir. 

Çok yakın tarihlerde güneydoğumuzda bir çığ felaketi, kuzeyimizde bir grizu patlaması 
ve Doğu Anadolu Bölgemizde de bir deprem felaketi yaşadık. Her üç felakette vefat eden bü
tün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Karabağ, Karabağ... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Tabiî, yurt dışında Karabağ olaylarını ve son Nevruz Bayra
mı dolayısıyla güneydoğudaki kanlı olayları yaşadık. Demin bahsetmiş olduğum gibi, bütün 
bu meselelerin içerisinde İçişleri bakanlığımızı görüyoruz. Gördüğüm, şu anda iş başında olan 
Hükümetimizin, bu meselelerin üstesinden geleceği ve inşallah önümüzdeki aylarda bütün bu 
meseleler üzerindeki başarılı çalışmaları sonucunda, ülkemizde sıkıntı ve üzüntü yaratan olay
ları sona erdireceği kanatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, Erzurum'un kurtuluşu münasebetiyle 13 Mart günü orada bulu
nuyordum. O gün akşam meydana gelen Erzincan'daki depremi aynı şekilde Erzurum'da da 
hissettiğimizden dolayı, gece saat 12.00 - 01.00 sularında Erzincan'a intikal ettim. Yani, depre
min olduğu gece Erzincan'da idim. Gerçekten, vatandaşımız, Erzincan'da çok büyük bir fela
ketle karşılaşmıştır. Beton yığınlarının altındaki vatandaşlarımızın seslerini duymanıza rağmen, 
canlı olduklarını bilmenize rağmen, o andaki teknik imkânsızlıklar nedeniyle, onların enkaz 
altından çıkarılması için elinizden herhangi bir şey gelmiyordu; ancak, sevinerek ifade ediyo
rum, Devlet, deprem olduktan hemen sonra oradaydı. O gün, telefonların, elektrik ve su şebe
kelerinin arızalanması sonucunda; şehir karanlık içerisinde kalmış, sular akmıyor ve telefonlar 
çalışmıyordu. Böyle bir anda, orada, deprem felaketinin acısını, sıkıntısını ortadan kaldırmak 
için mücadele eden devlet görevlileri, iki karavan içerisine konulan 12 adet telefonla hem Türkiye 
hem de dünya ile irtibatı sağlamış bulunmaktaydılar. İşte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün 
gücüyle depreme uğrayan o felaketzedelerin yanında, bütün elemanları ise olayın hemen aka
binde görevinin başında olmuştur, bunu sevinerek ifade ediyorum. Karavanın içerisinde bu
lunduğum anda, Üçüncü Ordumuzun başında görev yapan çok değerli Ordu Komutanımız da 
yanıma gelmek suretiyle, orada bulunan askerlerin depremden dolayı tahribata uğrayan ve za
rar gören vatandaşlarımızla meşgul olduklarını bana iletmişlerdir. Gerçekten, gece ve gündüz 
aralıksız yapılan kurtarma çalışmaları içerisinde bütün Silahlı Kuvvetlerimiz mensuplarının iş
başında olduğunu tespit ettik. . ' • v 

Tabiî, her olayda bazı aksaklıklar olur, yapılan icraatlarda bazı noksanlıklar olur; ancak 
o kadar sıkıntılı bir durumda olmasına rağmen, deprem felaketinin ağırlıklı hasar meydana 
getirdiği mahalleleri dolaştırmak üzere bizi arabasına alan belediye başkanı, gece saat 02.00 
sularında, amcasının oğlunun ve eniştesinin o beton yığınları altında olduğunu da o gezi sıra
sında ifade etmesine rağmen, bize son derece yardımcı olmuştur, kendisine huzurunuzda şük
ranlarımı sunuyorum. Kendisi, bütün bu acısına rağmen, şehrin, uğramış olduğu o felaket ne
ticesi vaziyetini, yıkılan binaları göstermek için şahsî gayret gösteriyor, belediye başkanı ola
rak üzerine düşan görevi yapmanın heyecanını yaşıyordu. Yakınlarını kaybeden insanların he
yecanla, ağlamaklı olarak ve şuurunu kaybetmiş bir vaziyette geçirdikleri sarsıntının şoku al
tında köşe-bucak dolaştıkları ve amcasının oğlu ve eniştesinin beton yığınları altında olduğu 
bir anda, belediye başkanının görevinin başında olduğunu sizlere iftiharla söylüyorum. Bu du
rum karşısında, "Siz yakınlarınızın kurtarılması çalışmalarına iştirak ediniz, biz başka ar-
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kadaşlarımızla bu mahalleleri dolaşırız" dedik ve kendisini zorla arabasından indirmek duru
munda kaldık. Belediye başkanının üzüntüsü şuydu : Artık böyle bir felaketi gören Erzincan'
da, Erzincanlının kalması, Erzincan'ın yeniden eski imkânlarına kavuşması mümkün olama
yacağı için, Erzincan ve hemşerileri adına sıkıntısı vardı, inşallah, inanıyorum ki, büyük dev
letimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti en kısa zamanda bu felaketzedelerin yaralarını saracak, 
oradaki bu yıkıntılar kalkacak, ekonomik yönden gene Erzincanlı imkânlara kavuşturacaktır; 
ancak bu sırada ölenlere rahmet dilemekten başka elimizden bir şey gelmiyor; çünkü, onları 
geriye getirmek mümkün değil. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten içeriden ve dışarıdan çok büyük yardım yapılan Erzinca-
nımızda, mülkî idarenin başında olan kişi, Anavatan Partisinin üç ilimize tayin etmiş olduğu 
çok değerli bir vali arkadaşımızdır. Geçmişte görev yapmış ve belki de o valinin kararnamesin
de imzası bulunan Sayın Akbulut, basın toplantısı yapmak suretiyle -ki, kendisine hiçbir şekil
de yakıştıramayacağım bir ifade tarzı kullanmıştır, bunun doğru olup olmadığım kendisiyle 
yüzyüze gelip soramadım, basından okuduğum kadarıyla ifade ediyorum- devleti, Cumhur
başkanından 32 bakanına kadar temsil eden valiyi -affedersiniz- normalde bir vatandaşın atfe-
demeyeceği şekilde, hakaretvari sözler söylemek suretiyle küçük düşürmüştür. Tabiî Sayın Ba
kanımızın, Sayın Akbulut'la görüşmek suretiyle o sözleri söyleyip söylemediğini öğrenmeye 
de hakkı vardır, ben de Grubum adına rica ediyorum, eğer bu sözler sarf edilmiş ise, bir vali 
hakkında böyle sözler söylemesine hakkı olmadığını ifade ediyorum. 

Bir felakettir, orada 300 bin insanın, binaları başlarına yıkılmış olmasa dahi, köşelerinde 
kırıklar, çatlamalar meydana gelmiştir, sokaklarında ölüler vardır, yakınları, akrabaları bu fe
lakete maruz kalmıştır; bu insanların yakınları devlet memurudur. Böyle bir teşkilatla, böyle 
bir devlet mekanizması içerisinde çalışan valinin, tabiî ki, meseleyi mükemmel bir şekilde, dört 
dörtlük götürmesi mümkün değildir. Bu noksanlıklara sebebiyet veren birçok olay vardır; ama 
her üç ilde yapmış olduğu çalışmalardan, gayretli, dürüst, bu işin üstesinden gelecek yapıda 
bir insan olduğunu bildiğim için, arkadaşımızın bu noksanlıkları kısa zamanda gidereceğine, 
Erzincan'da meydana gelen depremin ortaya koymuş olduğu bu kötü durumun, devletin verdi
ği imkânlarla, bütün illerimizden vatandaşlarımızın göndermiş olduğu yardımlarla bu mesele
nin üstesinden geleceğine inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığımızın, trafikten tutun nüfusa kadar, il ve üçe ku
rulmasından tutun mahallî idarelerimizin yönetilmesine, onların yönlendirilmesine kadar bir
çok konuyla irtibatı vardır. 

Bugün, ülkemizde, eğer güneydoğu olayları, bölücülük olayları olmasa, Türkiye'nin bir 
numaralı meselesi trafik meselesidir. Ülkenin bir numaralı meselesi o bölücülük olayı ise, ikin
cisi de, belki enflasyonla atbaşı giden, belki enflasyondan çok daha önemli olan trafik anarşisi 
ve araçlarla meydana gelen katliamdır; ölü sayısı yılda 6 binin üzerine çıkmıştır, yaralı sayısı 
da 70-80 bin civarındadır. Yani, beş yılda 35-40 bin nüfuslu bir ilçeyi -maalesef- trafik kazala
rında kaybediyoruz. Dünyanın hiçbir memleketinde, bu kadar insanın kaybolduğu bir trafik 
anarşisi yoktur. Türkiye, her konuda Avrupa'da sonuncu; enflasyonda, işsizlikte, gelir dağılı
mında; ama maalesef, trafik kazalarında birinci; hatta belki dünyanın birçok devleti arasında 
birinci. 

Çok enteresan; yol şebekemizde fazla bir yapım olayı yokken, özellikle Anavatan İktidar
ları kapıları açtılar, Japon arabasından Amerikan arabasına kadar hepsini ülkeye doldurdular; 
fakat, hangi yolda yürüteceksiniz, bu trafiği hangi yollarda düzenleyeceksiniz? Altyapısı yapıl
madan 250-300 kilometrelik otoyola karşılık, ülkemize 2 milyon vasıta girmiştir; ne kadar yola 
ne kadar vasıta olması lazım; bunun planlaması, istatistikleri ve hesabı yapılmamıştır. 
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Trafik meselesi başıboş bırakılmıştır; 1980'li yıllarda 59-60 bin kilometre yolumuza karşı
lık, araba sayımız 1 milyondur. Bugün o yolun üzerine 2-3 bin kilometre ilave edilmiştir; ama, 
vasıta sayısı 5 milyondur. Türkiye'de 14 Avrupa devletinin toplam kamyon ve TIR sayısından 
fazla kamyon ve TIR vardır. Evet, bir taraftan güzel de, bir taraftan da altyapısı ona mümasil 
ve müstehak bir şekilde yapılmadığı için de, aynı yollarda o TIR'ların ve kamyonların meyda
na getirmiş olduğu felaketin sonucu yılda 6 bin küsur ölü, 80 bin yaralı, trilyonlarca liralık 
maddî hasar... 

Tabiî, bu bir politika meselesidir. Dört yıl boyunca, burada, içişleri Bakanlığı ile ilgili ko
nuşmalarımızda söyledik; yük taşımacılığını, yolcu taşımacılığını muhakkak surette demiryol
larına ve denizyollarına kaydırmadığımız müddetçe, kısa zamanda bu kadar vasıtanın trafiğe 
girmiş olmasından dolayı, ülkenin yolları altyapısı bunu kaldıramaz, öyleyse, tçişleri Bakanlı
ğının en önemli konularından birisi trafik konusudur. Trafik polisinin yapmış olduğu yanlış 
hareketten, yollardaki kazaların ve trafikle alakalı çeşitli olayların muhatabı tçişleri Bakanlığı
dır. Sayın tçişleri Bakanının, yolcu ve yük taşımacılığının deniz ve demiryollarına kaydırılması 
planlarının Hükümet nezdinde yerine getirilmesi ve bu uğurdaki çalışmanın muhakkak suret
te, isabetli bir şekilde yönlendirilmesi konusunda gayretlerini bekliyoruz. Türkiye'de yük taşı
macılığının yüzde 90'ından fazlası -maalesef- karayoluyla, yolcu taşımacılığının da yüzde 
70'inden fazlası yine -maalesef- karayoluyla yapılmaktadır. Demir ve denizyollarına itibar yoktur. 
Vatandaşın, yükünü, kilosu 2-3 liraya demiryoluyla, belki ondan daha ucuz fiyatla denizyo
luyla taşıtma imkânı varken, kilosu 10 liraya karayoluyla taşıtmaktadır. Tabiî vatandaş da hak
lıdır. Süreyi kısaltmak mecburiyetindeyiz. Eğer biz bugünkükoşullarda Devlet Demiryollarına 
vereceğimiz malımızı ertesi gün almayı düşünüyorsak, bu hayal olur; vermiş olduğunuz malı 
ancak bir hafta sonra alma durumundasınız, tşte onun içindir ki, vatandaş, yükünü karayo
luyla taşıtmaktadır. O itibarla, hızlı demiryollarının devreye girmesinde, denizyollarının buna 
yardımcı olmasında ve yük taşımacılığının bu alanlara kaydırılmasında çok büyük fayda 
umuyorum. 

Değerli milletvekilleri, yine, tçişleri Bakanlığını ilgilendiren en önemli konulardan bir ta
nesi de il, ilçe ve belde kurulmasıdır. Bunların çalışmalarını yapmak, ülkenin ve o bölgede ya
şayan insanlarımızın ihtiyaçlarını, ekonomik, sosyal ve kültürel meslelerini göz önünde bulun
durmak suretiyle nereye yeni il hüviyetinin verileceğine, nereye ilçe ve belde kurulacağına karar 
vermek de Bakanlığın en önemli görevlerinden biridir. 

Tabiî meseleyi siyasî istismar konusu yapmamalıyız. Gerçekten, Anayasanın koymuş ol
duğu coğrafya durumunu ve nüfus meselelerini de göz önünde bulundurarak, nerenin il yapıl
ması gerekiyorsa, orası il yapılmalıdır, şu anda, sayın milletvekillerimizin tçişleri Komisyonu
na vermiş olduğu 35'in üzerinde il teklifi, yine 70-80'in üzerinde ilçe teklifi, buna yakın belde 
teklifi vardır. Biz onları Sayın Başbakanımıza, sayın bakanlarımıza bildiriyoruz. Tabiî, şartlar 
neyi gerektiriyorsa, bunların hangilerinin il, ilçe ve belde olması gerekiyorsa, onları Hükümet, 
kendi meselesi olarak görüşecek ve inşallah isabetli bir şekilde bir program altında bunları ger
çekleştirecektir. 

Şu anda uzun yıllardan beri il olma hasretini yaşayan ve o bölgedeki insanlarımızın her 
iktidar döneminde devrin başbakanının önünü kesmek suretiyle veya oralara götürmek sure
tiyle, il olmalarını arzu eden Ardahan ve İğdır ilçelerimiz il olmuşlardır. Tebrik ediyorum. Ta
biî Hükümeti de tebrik ediyorum; oradaki vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin hissiyatına 
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tercüman olmuşlardır. Onların bu arzuları yerine getirilmiştir. O bölgenin milletvekili oldu
ğumdan, o bölgenin insanı olduğumdan söylüyorum; İğdır'ın, Ardahan'ın il olması, stratejik 
yönden ülkemizi yakınen ilgilendiren bir olay olması bakımından da, fevkalade isabetli olmuş
tur. Tasarısı inşallah huzurunuza gelecektir. 

Yine, Bakanlığımızın bünyesinde olan, üzerinde çalışmaları uzun yıldan bu yana devam 
eden ve kısa sürede sonuçlanması gereken bir konu da, nüfus ve vatandaşlık işleridir. "Merke
zî Nüfus Planlaması Projesi (MERNİS)" dediğimiz büyük bir proje vardır. Bu proje tamam
landığında -ki, şu anda bildiğim kadarıyla 40 milyonun üzerinde insanımız kompütür sistemi 
içerisinde değerlendirilmiş ve kompütüre edilmiştir, proje 100 milyona göre programlanmıştır-
100 milyon insanımızın bütün vasıflarıyla, şu andaki teknolojik imkânlardan istifade etmek 
suretiyle kompütüre geçirilerek ülkenin millî potansiyeli olan, millî varlığımız olan nüfus varlı
ğımız da bu hareketliliği, Nüfus işleri Genel Müdürlüğü inşallah yakın bir zamanda gerçekleş
tirmiş olacaktır. Şu anda 40 milyonun üzerindeki insanımız bu kompütür bilgisayar sistemi 
içerisine alınmıştır. Arzumuz, kısa zamanda bunun diğer birimlere, devletimizin diğer kuru
luşlarına da muhakkak intikal ettirilmek suretiyle, koordineli bir şekilde, çalışmaların rayına 
oturtulmasıdır. Bir kişi hakkında istenen bilgilerin -eğer gerekiyorsa- içişleri Bakanlığı Nüfus 
işleri Genel Müdürlüğünden kısa zamanda verilmesinde fayda vardır. 

Değerli milletvekilleri, yine İçişleri Bakanlığımızda önemli çalışmaları bulunan bir genel 
müdürlüğümüz de, Mahallî idareler Genel Müdürlüğüdür. Mahallî idareler Genel Müdürlü
ğü, vatandaşımızın iradesiyle seçilen, hizmetlerin yerinden yönetimi dediğimiz mahalliî yöne
timlerin, belediyelerimizin ve il özel idarelerimizin çalışmalarıyla alakadar olduğu bir genel 
müdürlüktür. Mahallî idareler Genel Müdürlüğü de, belediyelerimizin yapmış olduğu -özellikle 
küçük belediyelerin- projeler karşılığında kendilerine yüzde 70 yardımcı olmakta, bu küçük 
belediyelerimizi, mahallinde her yılda olsa, bir proje yapmak suretiyle, seçmenleri karşısında 
rahatlatma imkânına kavuşturmakta ve içişleri Bakanlığına da mahallî idarelerin çalışmasını 
yönlendirme imkânını sağlamaktadır. 

Hükümet programımızda da vardır. Hükümet programında, daha ziyade demokratikleş
me süreci içerisinde, özellikle yerel yönetimlerin, vesayet makamı durumunda olan bakınlıkla-
nn vesayeti altından çıkarılarak, millî iradeyle kendi organlarını ortaya çıkaran bu meclislerin 
kendi işlerini yürütme imkanlarını sağlamak üzere, çeşitli konular vardır. Yerel yönetimlerimi
zin daha demokratik şartlar içerisinde çalışmalarını sağlayacak kanun tasarıları yakın zaman
da Yüce Meclisin önüne getirilecektir. Buradaki maksat; önce mahallî meclislerimizi, yerel yö
netimlerimizi maddî yönden destekleyecek imkânlar verilmesi ve bu maddî finansmanı sağlan
dıktan sonra da, planını, projesini, yatırımını kendi organları vasıtasıyla yapmak, merkezin 
fazla bürokratik engellerini ortadan kaldırmak suretiyle, hem masraflarını azaltmak, maliyeti 
düşürmek, israfı önlemek, hem de yerel yönetimlere aktivite kazandırmak olacaktır. Tabiî, hiçbir 

' siyasî iktidar, vermiş olduğu imkânları/mahallî idarelerin yerine getirmesini arzu etmez; çün
kü, vereceğiniz imkânlar, onları çok daha özgürleştireceği için, bu sefer, siyasî iktidar, belki 
kendi elleriyle bu imkânları yerine getiremedikleri için, mahallî idarelerin kendilerine karşı olacak 
tutum ve davranışını düşünmek suretiyle, onlara, bu imkânları, zaman içerisinde vermemiş ola
bilirler. Hükümet Programına konulduğuna göre, içişleri Bakanlığı, bu işin yönlendiricisi ko
numunda olduğundan dolayı, yerel yönetimlerimizin, bir an önce kendi imkânlarıyla, kendi 
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güçleriyle oluşacak meclisleriyle, mahallî ihtiyaçları giderecek ve kendi imkânlarıyla bu mese
leleri planlayacak, programlayacak hüviyete kavuşturulması için gerekli yasal düzenlemelerin 
bakanlık tarafından Yüce Meclisin önüne getirilmesi fevkalade önemlidir ve faydalı buluyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabiî, İçişleri Bakanlığı, aynı zamanda, bir merkez yö
netimi ve bir taşra yönetimiyle karşı karşıya; merkezde asayiş ve güvenlikten sorumlu genel 
müdürlüklerin ve Jandarma Genel Komutanlığının yanında, bahsetmiş olduğum genel müdür
lükler ve bir de bunların yanında Sivil Savunma Genel Müdürlüğü vardır. Bir maske bulmak 
için hangi kapıları çalmamız gerektiğini ve sivil savunmanın ne olduğunu birçok vatandaşımız 
bilmiyordu; ama Körfez Savaşı dolayısıyla bu çok önemli müessesenin görevlerini kavramış 
durumda oldular. Bakanlık da, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün bu önemli çalışmaları için
de, ne gibi noksanlıklarının olduğunu, olağanüstü veya -Allah korusun- bir savaş halinde Sivil 
Savunma Teşkilatımızın istenen şeklinin ne olacağı konusundaki eksikliklerini tespit etmiştir 
ve o noksanlıkların giderilmesi için, bütçemize az da olsa bir miktar para konmuştur; ama, 
bu kâfi değildir. Gerçekten, Körfez Savaşı sırasında, Sivil Savunma Teşkilatının ne kadar önemli 
bir müessese olduğunu hep beraberce gördük. Işıkların söndürülmesinden taşıtların çalışması
na, karartmadan tutun da gaz maskelerinin takılmasına kadar her şeyle Sivil Savunma Teşkila
tımızın meşgul olduğuna ve bir organizasyon görevi yerine getirdiğine şahit olduk. Onun için, 
bakanlığımızın bu müesseseye sahip çıkarak, güçlendirmesinde fayda umuyoruz. 

Yine, bakanlık bünyesinde olup da bakanlığın kuruluş tarihinden bugüne kadar gelen en 
önemli birimlerden bir tanesi; mülkî idare sınıfına giren her kişinin çalışmak istediği çok önemli 
bir müessesemiz, mülkiye müfettişlerinin bulunduğu teftiş kuruludur. 

Değerli milletvekilleri, zaman içerisinde teftiş kuruluna çok fazla kaymakamın müracaat 
ettiği görülürken, son zamanlarda bu müessese de cazibesini kaybetmiştir. Teftiş kurulundaki 
mülkiye müfettişlerinin maddî yönden desteklenmemesi ve müfettişlerin sıkıntya girmeleri ne
deniyle; ayrıca, yılın altı ayını, teftişte, evinden uzak geçiren bu insanlarımıza bakanlığımızın 
ekonomik yönden gerekli desteği vermediği için, maalesef bu müessese de eski cazibesini kay
betmiştir. Sayın Bakanımızdan, gerçekten, İçişleri Bakanlığının beyni durumunda olan ma
hallî idareleri teftiş eden, hatta çeşitli bakanlıklarda herhangi bir şekilde vuku bulan yolsuzluk 
ve aksaklıkların araştırılmasında görev alan teftiş elemanlarının yeniden eski değerli yerine otur
tulması konusunda gerekli maddî imkânların sağlanmasında yardımcı olmasını istiyoruz. 

Tabiî, yalnız mülkiye müfettişliği sınıfının değil, İçişleri Bakanlığının her personelinin maddî 
yönden desteklenmeye ihtiyacı vardır. Buna, nüfus memurunun da ihtiyacı vardır, polisin de, 
jandarmanın da, sivil savunma uzmanının da ihtiyacı vardır. İnşallah, devletimiz güçlü olur, 
milletimiz güçlü olur; İçişleri Bakanlığımızın bütçesine büyük rakamlarda para ayrılır, bakan
lık da, personelinin maddî ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlayacak ve onların ihtiyaçlarını 
giderecek tedbirleri alır; ama, şu andaki imkânlar içerisinde, geçtiğimiz 1991 yılı bütçesine gö
re 1992 yılı İçişleri Bakanlığı bütçesi yüzde 100 artırılmıştır. Yani, İçişleri Bakanlığı bütçesinde 
yüzde 113, Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinde yüzde 100'ün üzerinde artış vardır. Tabiî, 
bu durum bizi sevindirmektedir. Demin bahsettiğim gibi, İçişleri Bakanlığı çok önemli görev
leri yerine getiren bir bakanlık olduğu için orayı desteklemek mecburiyetindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, Edirne'den Hakkâri'ye kadar karayollarımız üzerinde son yıllarda 
gördüğümüz yürekler acısı bir manzara vardır. Sayın İçişleri Bakanlığı mensuplarından ve Ba
kandan, bu mesele üzerinde durulmasını ve bunun yapmış olduğu tahribatın önlenmesini is-
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tiyoruz. E-5 karayolu üzerindeki fuhuş ve ahlaksızlıklar ile Sarp kapısından girmek suretiyle, 
Erzurum, Samsun ve Ordu'ya kadar karayollarında ahlaklızlık ve fuhuş yapanlara mani ol
mak ve önlem almak İçişleri Bakanlığının görevidir. Sayın Bakanımız, özellikle E-5 karayolun
da faaliyet gösteren ve Sarp Kapısından giren bu yabancıların, yalnız ekonomik ve ticarî faali
yet göstermediklerini, maalesef (o bölgede yaşayan insanlarımızın ahlakını bozan hareketlerde 
bulunduklarını da biliyorlar ve süratle bunun tedbirini almalarında fayda vardır. 

Bundan altı yedi ay kadar önce, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli yöresinde bulundum; orada
ki vatandaşlarımızın en fazla şikâyet ettiği şey, ne enflasyon ne Anavatan Hükümetinin alma
dığı buğdayları ne de Hükümetin vermiş olduğu az paralardı. O bölgedeki insanlarımızın bü
tün meselesi; fuhşun önlenmesi ve o insanların ahlaksızlık yapmasına mani olunmasıydı. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Bizim buğdayı niye karıştırıyorsun? 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — O kadar olacak Sayın Pehlivanoğlu. 
Oradaki vatandaşımız, iki sebepten dolayı şikâyetçi idi : 
Birisi, orada, vatandaşımız, Katma Değer Vergisi ödüyor, Gelir Vergisi ödüyor veya götü

rü vergi ödüyor. Akşam, dükkânının kepengini indirdiği anda, devlete ne kadar borcu varsa, 
onun hesabını çıkarıyor. Romanya'dan, Bulgaristan'dan gelen, çantasını, valizini açıyor, sattı
ğı malın bir tek kuruş vergisi yok ve ne sattığı da belli değil; çünkü, kuyrukta binlerce araba 
ve içlerinde ahlak yapısı bozuk insanlar... Romenlerin ve Bulgarların Türkiye'ye ihraçları, ma
alesef, kadın ticaretidir, ahlaksızlıktır. 

Öyleyse, İçişleri Bakanlığından ısrarla istediğimiz konu, E-5 karayolunun fuhuştan temiz
lenmesi, bu ahlaksızlığın önlenmesidir. 

İkincisi Sarp Kapısıdır; bu yolla, Erzurum'a kadar gelmektedirler. Getirdiği eşyayı Erzu
rum'da satıyor, parasını cebine koyuyor, bir de ahlaksızlığını yapıyor. Rize'de, Samsun'da, Or
du'da da böyle... Hatta, bundan bir ay kadar önce -biliyorsunuz, gazetelerde de çıktı- Rize'de 
salgın hastalığa da sebep olmuşlardır. 

Ticaret ayrıdır, serbest piyasa ekonomisi ayrıdır; fakat, bu serbest ahlaksızlık ekonomisi
ne muhakkak surette, dur demek mecburiyetindeyiz. İşte, Doğru Yol Partisi-SHP Hükümeti
nin yapmasını istediğimiz en önemli icraatlardan bir tanesi budur. 

Değerli milletvekilleri, polisimizin, jandarmamızın, bütün İçişleri Bakanlığı mensupları
nın başarılı olmasının temelinde yatan faktör eğitimdir. Personelin eğitimi, bakanlığın işe alır
ken yapmış olduğu yazılı ve sözlü imtihanlar sonucunda o müesseseye girmesiyle kalmamalı
dır; müessesenin kendi yapısına uygun ve o yapıyı ilgilendiren mahiyette personelin yurt içinde 
ve yurt dışında zaman zaman eğitime tabi tutulması, bakanlığın başarılı olması için gereklidir. 

İçişleri Bakanlığı, son yıllarda, gerek içeride gerek dışarıda, eğitime vermiş olduğu önem 
dolayısıyla, gerçekten sevindirici bir noktaya gelmiştir. Bunun devam ettirilmesi ve fark gözet
meksizin her birimdeki personele bu eğitimden faydalanma imkânının tanınması lazımdır. Bu
gün, ilçe kaymakamlarımızın, mülkî idarede görevli vali muavinlerimizin, valilerimizin yurt 
dışına gitmeleri, muayyen süre kalmaları, bilgilerini, görgülerini artırmaları veya diğer genel 
müdürlüklerimizde, diğer birimlerimizde çalışan personelin yurt dışına gitmek suretiyle bilgi
sini görgüsünü artırması, yönetimde, diğer görevlerde başarılı olmalarına tesir edecektir. En 
önemlisi, vatandaşla İçişleri Bakanlığı mensuplarının uyum sağlayacağı ortamı hazırlamamız 
lazımdır. 
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Değerli milletvekilleri, bir polis, bir jandarma, bir vali ya da kaymakam, bulunduğu yer
deki insanla bağdaşır nitelikte bir eğitim almamış ise, orada o kişinin, o görevlinin başarıya 
ulaşması mümkün değildir. Eğer vatandaşımız, inançları dolayısıyla, yapmış olduğu hareket
lerden dolayı oradaki görevliye itibar göstermiyorsa, zaman içerisinde Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti de itibar kaybedecektir, yara alacaktır. Korkmadan ve çekinmeden her zaman bu kür
sülerden ifade ettiğimiz gibi, yüzde 99'u Müslüman olan vatandaşlarımızın başında olanların 
da Islamı bilmesi, İslama inanması ve tslamca yaşamasından hiç korkmamamız lazımdır. Fay
dası olacaktır, zararı olmayacaktır. (DYP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Müesseselerin içerisinde imam hatip lisesi mezunlarının alınması, ne laikliği zedeleyecek
tir ne Atatürk ilke ve inkılaplarına ters düşecektir ne de o müessesenin başarısızlığına sebep 
olacaktır. Bilakis, o müesseseden gelen bir kişi olmam dolayısıyla, eli silah tutan bir tane imam 
hatip lisesi mezunu bulamazsınız. Evet, lise mezunları inançsızdır demiyorum, ona da bir şey 
demiyorum; ancak, konu imam hatip liseleri olduğu için onu arz etmek istiyorum. Gönüllere 
ne kadar fazla inanç yerleştirirseniz, kafalara ne kadar fazla Allah korkusu yerleştirirseniz, eli 
silah tutan insanların elini vicdanına koymak suretiyle silahı haksız yere çekmeyeceği gibi, sila
hı olmayan insanların da devlete saygısı, devlete olan bağlılığı o kadar fazla olacaktır. (ANAP 

•ve RP sıralarından alkışlar) Çünkü, tslamın emri odur; yani, ulülemre itaattir. Beni idare edenler 
benden olurlarsa, benim ona karşı gelmem günahtır. Allah'ın emri budur. Buna inanan bir 
insanın, Icaymakama, valiye, jandarmaya, polise karşı gelmesi mümkün müdür? Öyle ise, niye 
korkuyoruz? 

Niye imam hatip liselerinden mezun olanları harbiyeye almıyoruz, polis okullarına, polis 
enstitülerine almıyoruz? (RP sıralarından alkışlar) 

HASAN DÎKtCt (Kahramanmaraş) — İktidardan bekliyoruz, inşallah. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — O itibarla, bu devlet inanç temelleri üzerine kurulmuştur. 
Ben, Sayın Asiltürk'ün bazı düşüncelerine saygı duyuyorum, katılıyorum; fakat bir konudaki 
düşüncesine katılmıyor'um. Güneydoğu olayları yalnız ekonomik kalkınmamışlığın sonucu de
ğildir. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Tuzumuz olsun... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Evet, o şekilde toparladı; fakat sonunda o şekilde söyledi 
veya ekonomik meseleye indirmediyse, ben o şekilde anladım. Olay, yalnız ekonomik değildir; 
olay, inanç meselesidir. Evet, inanç meselesidir. 10 senedir, 12 senedir eğitimimizde noksanlık
lar vardır. 10-12 yıldan bu yana o insanlarla devletin arasını açmışız. Devletle vatandaşın arası
na kimi sokmuşuz? Maalesef, eli silahlı terörist, bölücü örgütü sokmuşuz; ama bunda, Ana
vatan iktidarlarının çok büyük vebali vardır. Evet, çok büyük vebali vardır. 

1984 yılında Eruh'ta meydana gelen olaylardan sonra, o zamanın Başbakanı, bu günün 
Cumhurbaşkanı Sayın Özal, olayı, bir çapulcu hareketi olarak nitelendirmiştir. Bugün, Türki
ye'nin güneydoğusunda savaş vardır. Evet, adı konulmamış, ister gayri nizamî, ister nizamî de
yin, savaş vardır. 50'nin üzerinde... 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayenizde. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayenizde beyefendi. Evet sayenizde Sayın milletvekili. Ge
leceğim o konuya... 
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Şimdi, neden bu olayları yaşadık. Bir defa, devletimizin başında yönetici durumunda olan 
insanlarımızın meseleye hassasiyetle, liyakatla ve heyecanla yaklaşmaları lazımdı; ama maale
sef, o heyecanı görmedik, o liyakatta olan insanları da görmedik, inançsız insanları oralarda 
görevlendirmek suretiyle oradaki Müslüman vatandaşlarımızı, bizim kardeşlerimizi, et ve ke
mik haline gelmiş olduğumuz, türkülerimizle, ülkülerimizle, bayrağımızla, vatanımızla ve en 
önemlisi Islamî düşüncelerimizle bir olduğumuz o insanlardan bizi parçalamak ve bölmek is
teyen içteki ve dıştaki zararlı düşünceyi tespit etmemize rağmen, kalıcı tedbirleri koymadınız. 
Aradan sekiz yıl geçti. Bu sekiz yıl içerisinde DYP-SHP Hükümetinin kucağına binin üzerinde 
şehit güvenlik görevlisi ile yine binin üzerinde vatandaşın ölüsünü bıraktınız. 

Sayın Çakır, bu mudur yapmış olduğunuz icraat? Sonra da, "sayenizde" diyorsunuz... 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Tedbir alalım diyoruz. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — iktidarda iken başka türlü, muhalefette iken başka türlü 

konuşuyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Saygı duyduğum bir insansınız, bu meseleyi de benden çok 

daha iyi biliyorsunuz. İstatistikler burada, devletin istatistikleri... 
SAİT KEMAL M İ M A R O Ö L U (Ankara) — Sen ondan iyi biliyorsun. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Onun bildiği ayrı bir şey. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — İçişleri Bakanlığının istatistiki burada. İktidarı 6 Kasım 1983 

yılında aldınız... Biz insaflıyız, altı ay süre vermişiz size, sizin gibi insafsız değiliz. Daha altı 
ay geçmedi, hesap sormaya kalkıyorsunuz... Biz sizden insaflıydık ki, istatistiklerimizi hep 1984 
yılının mart ayından aldık, size altı ay süre verdik. İ984'ten 1991'e kadar İşte olaylar ve şehit 
olan görevlilerimizin, vatandaşlarımızın sayıları burada. Başarılı olup olmadığınız bu kara lis
teden belli. Onun için, hiç inkârı mümkün değildir; olayda, başta Cumhurbaşkanı olmak üze
re, Anavatan Partisi Hükümetlerinde bulunan her kişinin günahı, vebaji vardır. 

Değerli milletvekilleri, bize demokrasi ve insan hakları satanlara bakın. İngiltere ve İspan
ya'da da ayrılıkçı örgütler var. Irlanda'daki IRA örgütünün, İspanya'nın Bask bölgesindeki 
ETA örgütünün, ülkelerinde yapmış olduğu tahribatlardan dolayı İngiltere ve İspanya'nın, al
mış oldukları tedbirlerle ilgili çalışmaları var. Bu ülkelere giden çok değerli devlet adamları
mız, bu konuda gerekli incelemeleri yapmışlardır. Demokrasi havarisi olan ve insan haklarını 
bize öğretmeye kalkan bu iki ülke, ülkelerindeki terörü ve anarşik hareketleri önlemek için ola
ğanüstü hal kanunları ve terörle mücadele kanunları çıkarmışlar; fakat, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Olağanüstü Hal Kanununu, Terörle Mücadele Kanununu çıkardığı zaman, "Efendim, 
bu kanunlar antidemokratik" demişlerdir. Haberli ya da habersiz, ta güneydoğuya kadar gel
mek suretiyle, devletin üst görevlilerinin dahi haberi olmadan, maalesef, o bölgelerde, yanlış 
düşünceleri, ayrılıkçı düşünceleri enjekte etmişler ve kendi meclislerinde, mahfillerde, Avrupa 
topluluklarında, yanlış çeşitli bilgi ve belgelerle konuyu ortaya koymuşlardır. 

Muhterem milletvekilleri; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi burada, AGİK Süreci, Pa
ris Şartı da burada. 

BAŞKAN — Sayın Köse, 3 dakikanız var. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) —- Üzülerek, bitiremeyeceğimi söylüyorum Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Tabiî ben de üzülerek söylüyorum. Sayın konuşmacılara müdahale etmek 
istemiyorum; fakat, sonra aşağıdan bu uygulamam tepkiyle karşılanıyor. Takdir zatı alinizin. 

Buyurun. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sağ olun Sayın Başkanım, toparlayacağım ve sizi üzmeye

ceğim inşallah. 
Efendim, bunların içerisinde hiçbir devletin kendi ayağına balta vurma düşüncesi getiril

memiş, öyle bir konu da yoktur. "Millî devlet, anayasa ve kanunlar çerçevesinde önce kendi 
tedbirini alacaktır" diyor. Bugün alınan tedbirler, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde meşru
dur, vermiş olduğumuz beyanatlar da, 1982 Anayasasını değiştirinceye kadar, geçerliliğini mu
hafaza edecektir, şu anda, yürürlükte olan kanunlar da Anayasaya uygundur, öyleyse, olağa
nüstü halin uygulanmasına, "kanunsuz, antidemokratik" demeye kimsenin hakkı yoktur. Ola
ğanüstü hal, Anayasanın 119 ve 122 nci maddelerinde derlenmiş, değerlendirilmiş, kanun ola
rak çıkmış, Olağanüstü Hal Valiliği de bir kararname ile kurulmuş ve ortaya çıkan noksanlık
lar ve aksaklıklar da sonradan düzeltilmiştir. Gelecekte olağanüstü hal ya tamamen kalkacak
tır veya yerine yeni bir yöntem bulunacaktır. Arzumuz, bölgenin inşallah yeniden olağan hale 
gelmesidir. 

Değerli milletvekilleri; Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve milletvekil-
lerimiz muhakkak surette bu karardan haberdardırlar; çoğu milletvekilimiz de bunu okumuş
tur : 16.7.1991 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş olan 1 sayılı Karar, gerekçe
siyle yayımlanmıştır. Şu anda elimizdeki en önemli ve en son belge olarak bulunan kararda, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üniter bir devlet olduğu, Türkiye'de Lozan Antlaşmasının dı
şında, azınlıkların bulunmadığı ve ilelebet bulunamayacağı ve hiçbir gücün, hiçbir makamın 
ve hiçbir örgütün bu ülkede, ayrılıkçı fonksiyon elde etmek maksadıyla azınlık hukuku talep 
edemeyeceği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını birbirinden ayırmak isteyen azınlık hakları
nın tanınamayacağı belirtilmektedir. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin, Birleşik Komünist Partisini kapatma kararında 4 ana esas 
üzerinde duruluyor ve hangi esaslara dayanılarak kapatıldığı izah ediliyor. Tabiî, 100 sayfaya 
yakın bu kararı, kıymetli zamanınızı almamak için okumayacağım; ancak, şöyle özetleyece
ğim : 

1. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini savunmak ve yerleştirme
yi amaçlamak... 

2. Kullanılması yasaklanmış adla siyasî parti kurulduğu (Birleşik Komünist Partisi) "Ben, 
önceki kurulmuş olan Türkiye İşçi Partisiyle, Türkiye Emekçi Partisinin birleşmesinden mey
dana gelen ve Türkiye Birleşik Komünist Partisiyim" demiş; bu nedenle, yasak olan bir keli
meyi kullandığı için... 

3. Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak... ' 

"Tüzük ve programında, dili ve kültürü özellikle kendi geleceğini tayin hakkına sahip, 
Türkiye Cumhuriyeti ülkesi toprakları üzerinde yaşayan bir Kürt ulusunun varlığı açık ve seçik 
bir biçimde kabul edilmiştir.'' Yani, Birleşik Komünist Partisinin tüzüğünde bu belirtilmiştir. 
Ancak, Anayasa Mahkemesi, bunu, Anayasanın 2, 3,14 ve 68 inci maddelerini, Siyasî Partiler 
Kanununun 78 inci maddesini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş şartlarını göz önün
de bulundurmak suretiyle, millî birliğimizi muhafaza edecek ve millî devletimizin kuruluş tez
keresi olan Lozan Antlaşmasını dile getirmek suretiyle, fevkalade önemli bir millî belge 
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olarak önümüze bu kararı koymuştur. Anayasa Mahkememizin çok önemli ve bütün milletve-
killerimizin düşündükleri istikamette bir belge olarak önlerine gelen bu kararı okumalarında 
fayda vardır. 

Değerli milletvekilleri, konu çeşitli pasajlar halinde devam ediyor. Anayasa Mahkemesi, 
Anayasada ülke, millet bölünmezliği ile devletin tek yapılı olduğunu, çokuluslu olmadığını ve 
partiler açısından da, millet bütünlüğünü bozucu ve vatandaşlar arasındaki etnik farklılıklar
dan hareketle, ayrı bir toplum oluşturarak, bunlarda ulusçuluk bilinci yaratılıp millet bütünlü
ğünden ayrılmalarına yönelik amaç güdülemeyeceğini ve Anayasanın 66 ncı maddesinde, "Türk 
devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" denilmek suretiyle, Türk Milletinden 
sayılabilmek için vatandaşlıktan başka bir öğeye yer verilmeyeceğini, hukuksal planda millet 
bütünlüğünün özünü gözler önüne seren bir karar olduğunu ifade etmiştir. 

Ayrıca, Birleşik Komünist Partisinin Marksist düşünceye dayalı bir parti olduğunu ve yi
ne, kuracağı partinin bir komünist partisi olacağını nitelendirmiştir. Bildiğiniz gibi, 141, 142 
ve 163 üncü maddeler kalktıktan sonra çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Hatta o maddelerden 
mahkûm olup yurt dışına gidenleri de, maalesef, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yeniden Türki
ye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul etmiştir. Bu konu da komisyondan geçmiştir ve önü
müze gelecektir. 

Devletimiz, hem hainlik yapanlara demokratik kuralları uyguluyor hem içeridekilerin, azamî 
şekilde hak ve hukuklarını yerine getirmek için elden gelen gayreti sarf ediyor. Buna rağmen, 
maalesef, dıştaki ve içteki güçler, ülkemizin ve milletimizin güçlenmesinden sıkıntı çekenler 
veya bunu kıskananlar, çeşitli senaryolar hazırlamak suretiyle milletimizi ve ülkemizi bölme
nin gayreti içerisindedirler. 

Türk Devleti bir ırkı temsil eden devlet değildir muhterem milletvekilleri. Türkiye Cum
huriyeti Devleti, Türk Devleti, misakımillî sınırları içerisinde yaşayan, 60 milyon insanımızın 
temsilcisi olan bir devlettir. Misakımillî sınırlarının çizilmesinde kimlerin kanı akmışsa, kimler 
bu ortaklığa iştirak etmişlerse, herkesin devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurulduğu gün
den bugüne kadar, bölücülük yapmamıştır. Ne yapmıştır : Devlet, imkânlarını elinden geldiği 
kadarıyla -Anavatan iktidarlarının yaptığı gibi, yanlış ekonomik ve sosyal politikalar olabilir; 
ama, devlet olarak herhangi bir şekilde farklı muamele yapılmamıştır- seferber etmiştir; yani 
burası doğudur, burası güneydoğudur, burası batıdır demek suretiyle, Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti, ayırımcılık yapmamıştır. Yapmadığının en belirgin örneği ise, GAP Projesidir. Türkiye Cum
huriyeti Devleti, GAP Projesi için günde 7 milyar liraya varan ödeme yapıyor. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Kendinizi tekzip ediyorsunuz. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — GAP Projesi, Süleyman Demirel'in Başbakan olduğu, Adalet 

Partisinin iktidar olduğu zamanlarda hazırlanmış, uygulanmaya konulmuş, Keban Barajını da 
kapsayan entegre bir projedir; ama, maalesef o entegre projeyi de kuşa çevirdiniz, bir tek tüne
lin dahi önünü açıp da, maalesef, suyumuzu Harran Ovasına veremediniz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ramazan günü söyleme bunları. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Günahları bizim, sevapları sizin mi oldu? 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım; yerimizden müdahale etmeyelim lütfen. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, yapılan yanlışlar söylendiği za

man tahammülle karşılamak lazımdır. Yaptığınız yanlışı söylemek hakkımızdır. Sizin de bunu 
hazımla dinlemenizde fayda vardır. 
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Silah ruhsatlarını vermek hatadır. O bölgede yaşayan insanlara dört tane kalaşnikofun 
ruhsatını vermek suretiyle... O silahlar kime karşı kullanılıyor, gidin görün bakalım. (DYP sı
ralarından alkışlar) Bunlar hata değil de nedir? Yüz defa söyledik; silahtan tecrit edeceksin, 
silah vermeyeceksin... O insanları devletin güvenlik kuvvetleriyle koruyacaksın. Vatandaş iki 
suyun arasında. Sabahleyin devletin görevlileri geliyor; ona mı yakın olsun; o gittikten sonra 
akşam gelen, alnından kurşunlayan PKK'nın yanında mı olsun? 

Siz -yol geçen hanı gibi- sınıra hâkim olamadınız. Hatay'dan Hakkâri'ye kadar uzanan 
o güzergâhtaki sınırımızda, devletin tedbir alması gerekiyor. Kanun çıkardık; Türk Silahlı Kuv
vetlerinin konuşlandırılması lazım dedik. Jandarma gücü zayıf. Jandarmanın gücünün zayıflı
ğını sayı itibariyle söylüyorum; sayısı azdır diyoruz; oraya Türk Silahlı Kuvvetlerinin girmesi 
lazım. Bugüne kadar -maalesef, o çıkan kanunumuza rağmen- şu anda belki Hatay, belki de 
Suriye sınırını geçti; ama, Irak ve tran sınırımızda halen koruma görevini jandarma yapmak
tadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yani Kara Kuvvetlerinin bir an önce Irak ve tran sınırında 
-o kanun gereğince- koruma görevinin başında olması gerekiyor. Bunun tedbirlerinin alınması 
lazım. Araç, gereç için para verilmiştir; bütçeye de konulmuştur; ihaleleri de yapılıyor; ama, 
Silahlı Kuvvetlerin bünyesinde bir ağırlık görüyoruz. Bu sınırı Kara Kuvvetlerinin devralma
sında çok büyük fayda olacaktır, önce sınırımızı tutacağız, önce kapımızı kitleyeceğiz, sonra 
komşumuzu hırsız tutacağız. Sabahleyin geliyor içeriye giriyor, Türkiye Cumhuriyeti vatanda
şı oluyor, akşam gidiyor Suriyeli, tranlı veya Iraklı oluyor... Yakalananların üzerinde üç tane 
nüfus cüzdan! var. Birisini yakalıyorsun; Ahmet'i arıyorum diyorsun, Ahmet nüfus cüzdanını 
çıkarıyor, "Ben İranlı Mehdi'yim" diyor, öbürü çıkarıyor nüfus cüzdanını, "Ben Iraklı 
Meşeri'yim" diyor. Üç tane nüfus cüzdanını cebinde bulundurmak suretiyle, dört tane Kalaş-
nikofuna ruhsat vermek suretiyle, maalesef, o bölgedeki insanlarımızın içerisine fitneyi, mü
nafıklığı soktuk. 

Evet, eğitimin noksanlığı, ekonomideki aksaklıklar, işsizlikler... Ama, en önemlisi, sınır
lara hâkim olamamamız dolayısıyla işler karışmıştır. 

Bugün ne olmuştur? Yine oradan feveran edeceksiniz. Irak'taki rejimi Körfez Savaşından 
sonra değiştiriyordunuz, oralara federasyon kuruyordunuz... Nerede Sayın özal?.. Hani Irak'
taki federasyon? Şimdi, Türkiye'de federasyon kurdurmak için, o zoru kullananlara, güvenlik 
güçlerimize silah çekenlere ne cevap vereceksiniz? Hani, Irak'ta federasyon kuruyordunuz? Şimdi 
ne oldu?.. 

Bombaları başına yağdırdığınız Saddam, haklı olarak, şimdi PKK'nın eline silahı verdi; 
PKK'yı maddî,yönden, lojistik yönden desteklemek suretiyle, bugün güneydoğudaki olayları 
çok daha büyük boyutlara getirdi. Saddam'ın politikası sizden daha başarılı. Siz onları yön
lendireceğiniz yerde, onlara federasyon kurdurup Türkmenlere, Kürtlere, Araplara yeni bir re
jim getireceğinizi söylediğiniz halde, başarılı bir noktaya getiremediniz; ama, Saddam sizin içi
nize girdi, PKK kanalıyla da bugün, maalesef, Ermenilerle, Rumlarla, Yahudiler beraber hem 
o bölgedeki insanlarımızı öldürüyorlar, hem de güvenlik kuvvetlerimizin mensuplarını şehit 
ediyorlar. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — ismail, sen bu olayı anlayamamışsın. 
BAŞKAN — Sayın Köse, sürenizi 10 dakika aştınız. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

— 271 — 



T.B.M.M. B : 59 23 . 3 . 1992 O : 1 

O bölgede görevleri başında veya büyükşehirlerimizde, başka yerlerde, vatanı, bayrağı uğ
runda şehit olan bütün güvenlik görevlilerine, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 
Görevi başında olanlara başarılar diliyorum. 

i İçişleri Bakanlığı gerçekten fevkalade önemli görev yapmaktadır. Bugün ülkenin içerisin
de bulunduğu şartlar ağırdır. Hep beraberce, elbirliğiyle bu meselenin üzerine gitmek mecburi
yetindeyiz. Doğru Yol Partisinin Grubunun teşekkülünden bugüne kadarki konuşmalarımızı 
okuyun. Millî konularda, birlik ve bütünlüğümüzü ilgilendiren konularda daima sizin iktidar
larınızın yanında olmuşuzdur, karşılıksız oy vermişizdir. Böyle, sizin gibi, aylarca dışarıda menfi 
propaganda yapmak suretiyle, gelip burada kerhen değil... Başından söyledik "Oy vereceğiz" 
diye, sonuna kadar da destekledik. (DYP sıralarından alkışlar) 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — İsmail, Allah seni ıslah etsin. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Siz meseleyi muayyen zamanlarda siyasî istismar konusu 

da yaptınız. 
Şimdi, olay gerçekten çok boyutludur. Çok kötü bir noktaya gelmiştir. Bu noktadan uzak

laştırılması mümkün değil midir; mümkündür. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi, yedi düvele 
karşı savaş kararı vermiş, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi, şu andaki toplumsal yapımız itiba
riyle, sosyal yapımız itibariyle, bütün insanları kucaklamak suretiyle, ebed müddet olan Türk
iye Cumhuriteyi Devletini kuran bir Meclistir. Bugünkü Meclis de aynı ruhta, aynı evsaftadır, 
şüphemiz yoktur. Öyleyse, dışarıdaki ister Yahudi, ister Amerikalı, ister Alman olsun, bu dev
lete, bu vatandaşa düşman mı; onun elini kolunu kırmak siyaseten -ister dış siyasetimiz olsun, 
ister içerideki siyasetimiz yönüyle olsun- ya da maddî gücümüzle, hangisi gerekiyorsa, inşallah 
Meclis yine üzerine düşen görevi yerine getirecektir. < 

Değeli milletvekilleri, bugün PKK örgütünün başında olan o Ermeni uşağı, Ermeninin 
aleti, Yahudinin uşağı olan Apo'nun eli kolu sıkışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, arkası
na almış olduğu yüzde 50, yüzde 60 vatandaşımızın siyasî tercihiyle, o millî tercihle, arkasında
ki büyük halk desteğiyle, bu meselenin üstesinden geleceğine vatandaşımız inandığı gibi, mil
leti, devleti bölme durumunda olan bölücü örgütler de bunun korkusu içerisindedirler. Başka 
yolları kalmamıştır. Bugün isyan haline getirmek suretiyle, milletimizin, vatandaşımızın bay
ramını kana bulayanlar, o bölgedeki insanımızın devlete olan desteğini bertaraf etmek için en 
son çırpınışlar içerisindedirler. 

Gönlümüz, bu kanlı olayların kısa zamanda durmasını istemektedir. Meseleyi ne kadar 
siyasî yönümüze çekme durumunda olursak olalım, o kadar yanlış yaparız. Hangi siyasî parti- _ 
ye mensup olursa olsun... , 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Yapıyorsunuz, yaptınız... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Hayır efendim, yapmıyoruz/Yapmış olduğunuz yanlışları 

söylüyorum. Silah ruhsatları vermeniz yanlıştı. 
BAŞKAN — Sayın Köse, 13 dakika aştınız. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Birçok silah kaçakçısına... 
BAŞKAN — Sayın Köse, 13 dakika aştınız. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Efendim, bitirmeme müsaade etmiyorlar. 
BAŞKAN — Yok efendim, o bir cümle... Yani, takdiri, taksire çevirmeyelim. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Peki efendim, bitiriyorum... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bizim süremize dahil 

edersiniz; çünkü, bundan iyi muhalefet olmaz. 
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BAŞKAN — Efendim, muhabbetiniz daim olsun. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Yok öyle şey. 
BAŞKAN — Sayın Köse, ben, istirham ediyorum... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bitiriyorum. 
Dün bu bölücülüğü, doğu blokundaki devletler destekliyordu, komünizm yıkıldıktan sonra, 

şimdi batı devletleri destekliyor. Çok enteresandır; dün ülkemizde Marksist, komünist rejimi 
kurmak isteyen devletler bu işi tezgâhlıyordu, ellerine silahı onlar veriyordu, bugün de maale
sef Batı'da ittifak içerisinde bulunduğumuz ya da ittifakın dışında olan ya da komşu devletler 
bunları desteklemektedirler. Tehlike nereden gelirse gelsin, millî varlığımıza karşı gelen elleri 
kırmak, o siyaseti ortadan kaldırmak milletvekili olarak hepimizin görevidir. Ben, siyasî parti
lerin bunu kendi bünyelerinde halledemeyeceklerini konuşmamın başında söyledim. Bunu, sa
mimi dileklerle, samimi arzularla ve buraya getirilecek mevzuat çalışmalarında da birbirimize 
yardımcı olmak suretiyle, elbirliğiyle, onların kuvveyi maneviyesini kırmamız lazımdır. Eğer, 
kalkar burada birbirimize girersek, buradan, Yüce Meclisten onlara mesaj verirsek, oradakiler 
güç kazanırlar. 

O mesaj verme durumunda olanlara da sesleniyorum. Anayasanın 81 inci maddesine göre 
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yemin eden milletvekillerinden herkesin Yüce 
Meclisin kürsüsünde veya dışarıda, milletvekilliği hüviyetini taşıdığı müddetçe bu devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne halel getirecek, zarar verecek hareketler içerisinde bu
lunmaması aslî görevidir. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ortağına söylüyorsun. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Dinlemiyorlar. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Çekinmeden söyleyin Sayın Köse, size o yakışır. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — "Kim olursa olsun" diyorum; hangi siyasî partiye mensup 

olursa olsun; bu memlekette demokratik çalışma içerisinde, demokrasinin bu güzel uygulama
sı içerisinde ola ki, bazıları kendilerini şaşırır da demokrasiyi kendi emellerine, ülkenin ve mil
letin aleyhine kullanma arzusu istikametine yönelirlerse -bunlar zamanla da olmuştur- bunla
rın hepsinin hevesleri, kötü düşünceleri kafalarında parçalanacaktır, bunu bilesiniz. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, Türk Milleti büyüktür, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
de bu meselenin üstesinden gelecektir; inancımız odur. 

BAŞKAN — Sayın Köse, 16 dakika aştınız efendim, ben sözünüzü kesmek istemiyorum... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, SHP'ye sataşma var. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen, yerinizden müdahale etmeyin. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hayır, kendileri olmadığından... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın... 
BAŞKAN — Sayın Köse... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bitiriyorum, son cümlemi arz ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın İçişleri Bakanının bu son günlerde güneydoğuda olan olaylar dolayısıyla bütün gü

venlik kuvvetlerimizle beraber başarıya ulaşması en büyük arzumuzdur. 
1992 yılı İçişleri Bakanlığı bütçemizin ülkemize ve milletimize, bakanlık mensuplarına ha

yırlı olmasını bu mübarek günde Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Çok değerli arkadaşlarım, bakınız, günün ilerleyen saatlerindeki çalışmalarda tartışmalar 

nasıl doğuyor : Arkadaşımız güzel bir hazırlıkla, önemli bir konuyu dikkatle izleyen Genel Ku
rula makul bir üslupla sunuyor, biz de taşıyabildiğimiz kadar bir toleransla, bîı çalışmanın de
ğerlendirilmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz; ama, çalışmaların ileri bir saatinde ve bir başka 
grubun sözcüsü de aynı şartlarla bir sunuş yapma durumuna geldiğinde, o zaman, arkadaşla
rımız aynı anlayışı, aynı sükuneti, aynı sabrı göstermiyor ve Başkana da söylenmedik, reva gö
rülmedik şey kalmıyor. 

Bunu, şöyle bir kaydolsun diye, erken saatlerde, sakinken yerleştiriyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Doğru Yol Partisinin değerli sözcüsünden sonra, Anavatan Partisi

nin değerli sözcüsü Konya Milletvekili Sayın Mehmet Keçeciler'e söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Anamuhalefet Partisi olarak görüş ve düşünce
lerimizi ve eleştirilerimizi dile getirmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu münasebetle, 
hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Eski bir mensubu olmaktan gurur duyduğum İçişleri Bakanlığı, ülkemizin en köklü, en 
eski ve itibarlı kuruluşlarından birisi olarak devletin ve milletimizin bekası konusunda fevka
lade önemli görevler üstlenmiş bulunmaktadır. Gerek Bakanlığın 3152 sayılı Kuruluş Kanunu, 
gerekse diğer birçok mevzuatla, bu Bakanlığa çok çeşitli görevler ve sorumluluklar verilmiştir. 
Bir güzel tabirle, İçişleri Bakanlığının mevzuu insandır; insanlarımız doğduğu gün bu Bakanlı
ğa muhatap olur, öldüğü gün de bu Bakanlığa muhatap olur. Doğumundan ölümüne kadar, 
insanlarımızla, bu Bakanlık ilgilenmektedir. Ancak, ne yazıktır ki, genişlemekte olan terör olay
ları İçişleri Bakanlığının diğer görev ve fonksiyonlarını ikinci plana itmiş ve bakanlık terörle 
mücadeleyi aslî fonksiyonu haline getirmiştir. Bundan üzüntü duymamak kabil değildir. Bu 
durum, bir açıdan bakıldığında Bakanlığın bütün mesaisini büyük bir ölçüde terör konusuna 
yönelttiği anlamına gelmekteyse de, acaba gerçekte durum böyle midir? 

Muhalefetteyken, terörü bahane ederek, ANAP Hükümetlerini acımasızca eleştiren, se
çim propagandalarını ülkeyi sulh ve sükûna kavuşturma tezine dayandıran, ANAP'ı yanlış po
litikalar uygulamakla suçlayan koalisyon partilerinin 4 aylık hükümetleri döneminde acaba te
rör önlenebilmiş midir veya önlenmesi şöyle dursun, gerileme eğilimine girmiş midir? 

Biz bu memleketi teslim aldığımızda-67 vilayeti vardı ve 67 vilayetinde sıkıyönetim vardı, 
sıkıyönetimden teslim aldık ve uygulamalar neticesinde memleketin sadece belli bir bölgesinde 
olağanüstü hale getirdik. Bütün sıkıyönetimi kaldırdık olağanüstü hale getirdik ye olağanüstü 
hal uygulamasıyla birlikte size teslim ettik; ama birkaç haftadan beri cereyan eden olaylar, özel
likle son günlerde cereyan eden olaylar öyle göstermektedir ki, olağanüstü hal kapsamını aşan, 
sıkıyönetime doğru giden, maalesef terörde genişlemeler vardır. Keşke, Hükümetimiz terörde 
başarılı olsaydı da biz burada bunu hiç tenkit etmeseydik, bu konuya hiç girmeseydik. 

OSMAN SEYFİ (Nevşehir) — Samimi misin? İstismar ediyorsunuz. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Zira, insanların kanı üzerine politika yapmayı ka

tiyen düşünmüyoruz. 
İSMAİL AMASYALI (Kocaeli) — Siz, yaptınız... 
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MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Katiyen düşünmüyoruz. Bakın, değerli arkadaş
larım, bugünkü toplantıda Türkiye'nin hali, bir arada olmamızı, bir arada durmamızı, bulun
mamızı gerektirecek bir noktadadır. Şimdi sizlere bazı hususları arz ve ifade etmek mecburiye
tindeyim. 

Gerçekten de çok sevdiğimiz, beğendiğimiz, takdir ettiğimiz İçişleri Komisyonu Başkanı
mız değerli arkadaşımız Sayın Köse, konuşmalarının büyük bir bölümünü Anavatan Partisi 
İktidarı olarak bizim icraatlarımıza ayırdılar. Halbuki, şu anda siz iktidarsınız, iktidar partisi
siniz, sorumlu sizsiniz, mesul sizsiniz. Sizin, olağanüstü hal uygulamasındaki eksik oyunuzu 
tamamlayan Anavatan Partisine bu kadar sert cümlelerle sataşmanız doğru değil. Yanlıştır, yanlış 
bir davranış içerisindesiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Hem yapmayın diyorsun, hem yapıyorsun Sayın Bakan. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Bakın, şöyle ifade edelim : Ülkenin iyi idare edil
mediğini her fırsatta söyleyen bugünün Sayın Başbakanı, şimdilerde, terörün sadece hüküme
tin değil, devletin, hattâ herkesin işi olduğunu söyleyerek işin içinden sıyrılmaya çalışmaktadır. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Devraldığımız konuyu belirtti. Her zaman öyle söyledi 
Başbakan. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Biz de aynen söylüyoruz ve mesuliyetimizin idra
ki içerisindeyiz. Diyoruz ki, terör ve terörle mücadele, sadece, bir partinin, iktidar partisinin 
meselesi değildir. Terörle mücadele, bütün anayasal kuruluşların, bu arada, siyasî partilerin 
ve Anayasamızda yer alan tüm kuruluşların vazifesidir; bununla mücadele topyekûn yapılma
lıdır. (DYP sıralarından alkışlar). 

Biz bunu şimdi söylemiyoruz. Dün söylüyorduk, bugün de, aynen muhalefet partisi ola
rak, aynı ifadeyi söylüyoruz, söylemeye devam ediyoruz; ancak, dün biz iktidardayken siz böy
le söylemiyordunuz. Onu vurgulamak istiyorum, onu pekiştirmek istiyorum. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Söylüyorduk. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Dün diyordunuz ki, "Bu sadece, iktidar partisi
nin işidir, sizin işinizdir; durdurun şu akan kanları." 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Söyledik, 13 defa, sizinle oy verdik. -
BAŞKAN — Efendim, hadi diğer arkadaşlarımız; ama Sayın Grup Başkanvekili her 

zaman... 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, insaf gerekir. 13 defa destek verdik. Böy

le söylememesi gerekir. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi, hatip burada her türlü müdahaleden masun konuşmalıdır. 

Gruba bir sataşma söz konusu olursa, hakkınız var... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Olağanüstü hale destek vermiş olabilirsiniz; fa
kat, gerek mitinglerde, gerekse burada yapılan toplantılarda, hükümetin meselesi olduğunu ve 
hükümetin terörü önlemesi icap ettiğini çeşitli vesilelerle sayın sözcüleriniz en yetkili ağızdan 
vurgulamışlardır ve demişlerdir ki, "bu, hükümetin işidir, bu meseleyi durdurmalıdır." Biz de 
demişizdir ki, "hayır, bu sadece hükümetin meselesi değildir, bu, devletin meselesidir, rejimin 
meselesidir, toplumun meselesidir, elbirliği ile bir araya gelerek bu hadiselerin üstüne gitmek 
icap ettiği kanaatini izhar etmişizdir." 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; üzülerek söylemek zorundayım ki, mevcut hükü
metin teröre karşı hiçbir fikrî hazırlığının, hiçbir politikasının ve hiçbir özel yaklaşımının, yeni 
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yaklaşımının olmadığı dört aylık tatbikatlarından anlaşılmaktadır. Olmadığı şuradan bellidir 
ki, geçmişte her fırsatta eleştirmekten geri durmadıkları bizim uygulamalarımıza, bugün şim
di sahip çıkmışlardır. Olağanüstü Hal Bölge Valiliğini tenkit etmişlerdir, olağanüstü hali tenkit 
etmişlerdir, olağanüstü halin uzatılmasını huzurumuza getirmişlerdir. Köy koruculuğunu ten
kit etmişlerdir, köy koruculuğu uygulamaları devam etmektedir. Aslında, Türkiye'nin bu ko
nuda uyguladığı politikalar devlet organlarının ortaya koyduğu politikalardır ve bunları uygu
lamaya, iktidarlar, yenilerini bulmadan, yeni unsurlar üretmeden eskilerini uygulamaya mec
burdurlar. Ancak, bizim bazı endişelerimiz vardır. Çünkü bu endişelerimizde hükümetin ku
ruluşundan kaynaklanan zaaflar görmekteyiz. Gerek zihniyeti itibariyle gerekse kuruluşunda
ki zaaf itibariyle bu hükümetin terörü önlemesi, memleketi huzur ve sükûn ortamına kavuş
turması mümkün görünmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, açık ve net ifade ediyorum. Sayın Başbakan, gayet isabetle 
çıkıp diyor ki, "PKK terör örgütüdür. Abdullah öcalan cinayet şebekesinin başıdır. Ben onun
la görüşmem" diyor. Sayın İçişleri Bakanı da aynı cümleleri ifade ediyor, tekrar ediyor. Sayın 
Başbakan Yardımcısı da, bunu, bu şekilde olmasa bile, bu manaya gelecek ifadelerle söylüyor; 
ama Abdullah öcalan'ın annesinin elini öpen milletvekilleri var. O milletvekilleri destek veri
yor hükümete ve hükümet o milletvekillerinin desteği ile ayakta duruyor. 

Değerli arkadaşlarım, meseleyi, açık ve net olarak ortaya koyalım. PKK bir terör örgütü 
müdür? PKK bir eşkiya çetesi midir? PKK Ermeni ASALA örgütünün bir taşeronu mudur? 
Türkiye'de millî birlik ve bütünlüğümüzü ortadan kaldırmak isteyen bir cinayet şebekesi mi
dir? Gelin bunu Başbakanın, Bakanların açıklığı ile ifade ediniz. Gelin bunu bu kürsüden açıkça 
söyleyiniz. Biz bunu, Anavatan Partisi olarak, bu kürsüden alenen ifade ediyoruz. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Biz DYP olarak 100 defa söyledik. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Bunu açık ve net olarak ifade ediyoruz ki, bun

larla mücadele eden insanlar biraz cesaret alsınlar, biraz gayret alsınlar. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — PKK, sizin geliştirdiğiniz bir örgüt. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Değerli kardeşlerim, aziz milletvekilleri; biz te
rörle ilgili konularda hükümete yardım etmeye, bu meseleyi bir hükümet meselesi olarak gör
mediğimiz için, ona destek vermeye Anavatan Partisi Grubu olarak her zaman hazırız. Değerli 
Genel Başkanımız, bu konuyu açık ve net bir şekilde bu kürsüden aziz milletimize ifade etmiş
lerdir. Tedbir istiyorsanız buraya getirin, tedbirinize destek olacağız; sayınız eksik geliyorsa, 
sayınızı tamamlayacağız. Biz, terör konusunda Hükümetimizin yanındayız ve bu meseleyi mil
lî bir mesele olarak görüyoruz, her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki, meseleye doğru teş
his koyun, yeter ki hadiselerin üzerine cesaretle gidin. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, müsaade ederseniz bir önemli konuya temas etmek istiyo
rum. Hükümetin çeşitli bakanları çeşitli zamanlarda oturup, ilkbahar hadiselerinden bahset
meye başladılar. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Çankaya da... 
BAŞKAN — Efendim, dinleyin lütfen! 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Elimizde belgeler var efendim. 
"Nevruzda olaylar olacak, bu olaylar sebebiyle güneydoğuda büyük hadiseler meydana 

gelecek, kırılmalar olacak." Eskiden de İçişleri Bakanlığına ve devletin çeşitli kademelerine 
bu şekilde istihbaratlar gelirdi; ama bu istihbaratlar, devlet organı içerisinde kalır ve bu is-
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tihbaratlar oturulup, öyle, uluorta söylenmezdi. Çünkü, bunu söylediğiniz zaman bölgedeki 
masum vatandaş ne yapacak? Ya silahlanacak, kendisini korumaya çalışacak veyahut da bu 
vatandaşımız oradan göç edip kaçacaktır. Büyük bir panik havası meydana getirildi, ki, bu 
psikolojik harekat da, PKK terör örgütünün varmak istediği en önemli hedeflerden bir tanesiydi. 

OSMAN SEYFİ (Nevşehir) — Çankaya da buna dahil. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Buradaki politikanızı yanlış bulduğumuzu, özel

likle ifade etmek istiyorum. Güneydoğudaki terör, oradaki bölge halkından kaynaklanan bir 
hadise değildir, evvela bunu bir ortaya koyalım. Bu bölgede yaşayan insanlarımız, olaylarda, 
hiçbir zaman, potansiyel suçlu gibi değerlendirilemez. Böyle bir kanaat, bu bölgedeki halkımı
za bühtan olur, iftira olur. PKK terörü bölge halkını vurdu ve yıldırdı. Eşkiyanın vereceği ceza
dan korkan bölge halkı, teröristin emir ve taleplerine uygun hareket ediyormuş gibi görünme
si, eşkiyaya destek veriyormuşcasına davranışlar sergilemesi, kimsenin yanlış bir karar verme
sine sebep olmamalıdır. Bölge halkı, eşkiyaya karşı canı ve kanı pahasına savaşmıştır, savaş
maya da devam etmektedir. Yeter ki, devleti yönetenler, bölge halkının karşı karşıya bulundu
ğu zorluğu anlasınlar ve kendisine şefkatle, yumuşaklıkla yaklaşsınlar. Burada dikkat edilecek 
konu, devletin, bölgede güvenliği sağlayamadığı yolundaki duyguyu ortadan kaldırmaktır; ama 
Hükümet olarak "bölgede gündüz biz hâkimiz, geceleri başkaları hâkim oluyor" derseniz, 
bu itimadı temin edemezsiniz. Bu itimadı sağlamak mecburiyetindesiniz. Bu kürsüden Sayın 
Başbakan söyledi. Onun için, diyorum ki, bu itimadı sağlayınız. 

Olaylar normal değildir. Cizre'de bu hadiseler meydana gelmeden evvel, devletin elektrik 
direğine, köy korucusu iki tane insanımız asılıyor, olmadı deniliyor, ertesi gün bir diğeri asılıyor. 

ETHEM KELEKÇt (Afyon) — Onları siz yetiştirdiniz. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hadiseler ciddidir, ciddi
yetle üzerinde durulması icabeden olaylar yaşamaktayız. Nevruz dolayısıyla meydana gelen ha
diseler ibretle izlenmelidir. Üç günden beri Türkiye'yi Nevruz terörü sarmıştır. Nev zuhur bir 
tabirle, bugünü bayram ilan ettiniz. Bu ne biçim bayram? 57 ölü, yüzlerce yaralı, tahrip olan 
trafolar, yakılan dozerler, yıkılan şehirler, sıkılan kurşunlar... Adı, Nevruz Bayramı... Bayram 
kelimesi bu kadar şenaati örtmeye yeter mi? 

OSMAN SEYFİ (Nevşehir) — Önceki yıllar?!. 
BAŞKAN — Beyefendi, lütfen. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Hükümet ne dedi; "Niyetiniz bayram kutlamak-

sa buyurun kutlayın, bizce bir mahzuru yok." İyi de etti. Tamam, bak orada beraberiz; ama 
bu işi ortaya atanların niyetlerinin bayram kutlamak olmadığını, ayan beyan, herkes biliyordu, 
devlet de biliyordu, devletin organları da biliyordu. Bu işi ortaya atanların niyetleri bayram 
kutlamak değildi. Nitekim, Hükümetin iyi niyetle ve safiyane verdiği izni, bölücü çete men
supları suiistimal ederek, nevruzu bayram olmaktan çıkarıp; kanın, kinin, intikamın hâkim 
olduğu bir gün haline dönüştürmüşlerdir. Olaylarda 54 vatandaşımızın ölmesi, 2 polisin ve bir 
jandarma erimizin şehit edilmesi, hele bir polisimizin linç edilmesi esef vericidir. Linç edilen, 
öldürülen, halkın güvenliğidir, devletin gücüdür, devletin bizatihi kendisidir. Polisine, jandar
masına hâkimine, savcısına, Mehmetçiğine sahip çıkamayan bir devletin, vatandaşına sahip 
çıkması mümkün değildir. O halde, devletimize yardımcı olmak bizim vazifemizdir. 

- Bu yılki Nevruz olayları, geçmişteki 1 Mayısların yerine ikame edilmek istenmektedir. De
ğerli arkadaşlarım, gözümüzü açmaya, bu safiyane teşebbüslere karşı çok dikkatli davranmaya 
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mecburuz. O halde, diyorum ki, gelin, bu memleketin korunması uğruna canlarını dişe taka
rak uğraş veren güvenlik kuvvetlerimize sahip çıkalım. Onları yıldırmak isteyen, onları hedef 
tahtası haline getiren terör örgütlerine karşı yekvücut olalım, birlikte hareket edelim. Meclisi
mize bugün de düşen görev budur. 

Değerli milletvekilleri, yurdumuz bu çapta hayatî meselelerle karşı karşıyayken, izniniz olur
sa, Bakanlığın diğer icraatlarından da kısa kısa söz edeceğim, daha sonraki görüşlerimizi bir 
diğer arkadaşımız tamamlayacak. 

Hükümetimizin bürokrasiyle ilgili politikasını tasvip etmediğimizi huzurunuzda ifade et
mek istiyorum. Biz, ANAP Hükümetleri döneminde, bürokrasiyi hiçbir zaman kendimize ra
kip olarak görmedik, devlette devamlılık ilkesinin bürokrasi alanında da sürdürülmesine aza
mî özen gösterdik. Takınılması gereken doğru tavır bu iken, görüyoruz ki, Koalisyon Hüküme
ti, göreve gelir gelmez, eşi görülmemiş bir bürokrat kıyımına girişmiştir. Bugün, devletin üst 
görevlerî  koalisyon partilerine yakınlık derecesine göre paylaşım noktasına getirilmiştir. Ata
malarda objektif bir ölçü olarak uyulması icap eden ehliyet, yetenek, bilgi ve başarı düzeyi 
ilkesi terk edilmiş, partizanlık ve kayırmacılık baştacı edilmiştir. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Kalemli'ye söyle... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla).— Partizanlığı noterden tasdikli bir hükümetin işba
şında olması, ülkemiz için büyük bir talihsizliktir. Sayın Başbakan diyor ki, "Efendim, noter
den imza tasdiki ile memur tayini isteyen DYP teşkilatı mensupları hakkında savcılık takibat 
açmıştır." Peki, siz DYP olarak bu kimseler hakkında bir disiplin takibatı yaptınız mı, parti
nizden ihraç ettiniz mi? Bunları yapmadan, kendinizi, aziz milletimizin gözünde ibra edeme
yeceksiniz. • ' , 

Son çıkarılan Valiler Kararnamesiyle, bu hastalığın İçişleri Bakanlığımıza da bulaştırıldı-
ğını esefle müşahede ediyoruz. Gazetelerden okunduğu ve tekzip edilmediği için de, doğrulu
ğu tarafımızdan varsayılan beyanlara göre, valiler tayin edilirken, koalisyon partileri, araların
da kontenjanlar uyguladılar; "SHP kontenjanından DYP kontenjanından" diye, valiler bu kon
tenjanlara göre tayin edildiler ve partilerin grup toplantılarında da, bu kontenjanların iyi kul
lanılmadığı yolunda tenkitler yapıldı. Şimdi ben size şunu söyleyeyim : Eskilerin tabiri ile "vali-i 
devlet, hademei millettir". Vali Devletin valisidir, milletin hizmetkârıdır. 

Partilerin valisi olmaz arkadaşlar. Vatandaş, valinin huzuruna giderken, acaba SHP'Ii va
li mi, DYP'li vali mi diye düşünmeye başlarsa, orada yanlış yaparız, hata ederiz. Geliniz, bu 
politik azasyon hastalığını, partizanlık hastalığını İçişleri kadrolarına, özellikle devleti temsil 
eden valilere, kaymakamlara bulaştırmayınız. Valisinden, Bakanlığından takdirname almış, her 
sene başarıyla terfi etmiş kaymakamları oradan oraya geçici görevle alıyorsunuz. Son olarak 
Yalvaç Kaymakamını aldınız. 

Belediye başkanları hakkında uyguladığınız politika, bu politikadan da daha vahim. Çünkü, 
çoğulcu demokrasi kaidelerine uymayan davranışlar içerisindesiniz. Rakamlar elimde, Sayın 
Bakana soruyorum. Sayın Bakan, geldiğinizden bu yana, Mahallî İdareler Fonundan iki defa 
dağıtım yaptınız; muhalefet partili kaç belediye başkanına yardım yaptınız? Birinci dağıtımda 
hiçbir muhalefet partili belediye başkanına yardım vermediniz, Anavatan Partili belediyelere 
hiç yardım vermediniz. 

BİLAL GÜNGÖR (Ankara) — Eşitlenecek. 
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, MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Oysa, bu memleketin 2 200 belediyesinden 600 
tanesi Anavatan Partili belediye başkanıyla doldurulmuş vaziyette. Siz belediye başkanların
dan üçte birini görmezlikten geldiniz ve hiç vermediniz. 

NAZMt ÇİLOĞLU (Bolu) — Eşitleyeceğiz. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Gerekçeniz de şu. "vaktiyle çok almışsınız, şimdi 

biz vermiyoruz." Vaktiyle biz yanlış yapmış olsak bile, bu size yanlış yapma hakkını vermez. 
Bizim yaptığımız yardımlarla ilgili rakamlar önünüzdedir; öyle bir yanlışlığımız da yoktur; her
kese eşit ve adil şekilde davranılmıştır. O halde, sizi ikaz ediyoruz; bu konuyu takip edeceğiz. 
Bu konunun takipçisi olacağız. Bunu size bırakmayız. Mahallî İdareler Fonundan yapacağınız 
yardımları eşit, adil ve tarafsız bir devlet adamı gibi dağıtmak mecburiyetindesiniz. Hem ço
ğulcu demokrasiden bahsedeceksiniz, çoğulcu demokrasiyi hâkim kılacağız diyeceksiniz hem 
de muhalefet partilerine mensup belediyeleri cezalandırmaya yelteneceksiniz... Bu yanlış bir 
davranış olur. 

BİLAL GÜNGÖR (Ankara) — Siz, yanlış konuşuyorsunuz... 
BAŞKAN — Efendim, yanlış konuşuyorsa, biraz sonra sözcünüz çıkacak, düzeltir; ama, 

siz müdahale etmeyin. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, biz ANAP olarak Hü
kümet olduğumuzda, Türkiye'nin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını dikkate alarak, İçişleri Ba
kanlığında yaptığımız objektif ve kapsamlı bir incelemeye dayanarak, mülkî idare sisteminde 
gerçek bir reforma gittik. İlçe sayısını 580 olarak teslim aldık, 830'larda teslim ettik. İl sayısını 
67'de teslim aldık, 74'e çıkardık. Ayrıca, il sayısını 100'e çıkarmayı da hedeflemiştik. Sayın 
Bakan, bu inceleme sizin elinizdedir. Siz ise, seçim döneminde, neredeyse, her gittiğiniz yere 
il yapma sözü verdiniz; ama şimdi il yapmak istediğiniz ilçelerden ses yok. Vaatlerinizi herhal
de unuttunuz. Biz ise, vatandaşa verdiğimiz söze sadık kalarak, bir süre önce 15 kadar ilçenin 
il yapılmasına ilişkin kanun teklifimizi verdik. Ne yazıkki bizim bu teklifimiz, çoğunluğu teş
kil eden koalisyon partilerinin oylarıyla komisyonda reddedildi. Demek ki, Hükümet, yeni il 
yapılacak yerlere ilişkin politikasında da samimi değildir veyahut il sayısını artırmayı bir pro
paganda malzemesi olarak kullanmak suretiyle, vatandaşlarımızın il olma özlemlerini sömür
mekten çekinmeyecektir. 

NAZMt ÇİLOĞLU (Bolu) — Gelecek. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Temennimiz, bunun gerçekleşmemesidir. 
Sayın milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak söylenebilecek şeyler bun

lardan ibaret değildir. Sözgelimi, genelde, mülkî idare amirlerinin, bunların içinde, bilhassa 
mülkiye müfettişlerinin, özlük haklarında acil hale gelen iyileştirmeler süratle sağlanmalıdır. 
Bu cümleden olarak, Başbakanlığa sevk edildiğini öğrendiğimiz Makam Tazminatı Tasarısının 
bütün meslek mensuplarını kapsayacak şekilde genişletilerek, süratle yasalaştırılması sağlan
malıdır. Kaymakam adaylarının yurt dışına gönderilmesi uygulamalarına devam edilmelidir. 
Bizim başlattığımız bu tatbikat, mesleğe olan ilgiyi artırmış, kaliteli eleman istihdamını sağla
mıştır. 

Sahil Güvenlik Komutanlığına alınacak bot meselesi daha fazla sürüncemede bırakılma
malıdır. Bu komutanlığımız, süratle, bir karargâh binasına da kavuşturulmalıdır. Neredeyse fonk
siyonunu kaybetme noktasına gelmiş olan periyodik teftiş sisteminden vazgeçilerek, daha etki
li ve fonksiyonel bir teftiş uygulamasına geçilmelidir. 
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ANAP olarak söylemek istediğimiz bir diğer konu da, şudur : Bütçenizi, özellikle Emni
yet bütçesini yeterli ölçüde artmış görmüyoruz. Bakınız, 1990 Emniyet bütçesi, 1989 bütçesine 
göre yüzde 129 fazla, 1991 bütçesi de 1990 bütçesine göre yüzde 118 fazla; ama huzurumuza 
getirilen 1992 bütçesinde ise -sizin o beğenmediğiniz, tenkit ettiğiniz ANAP dönemindeki artış 
kadar bile yok- yüzde 76 artış var. Bakınız, millî beka meselesidir. Huzur ve güvenliğin fiyatı, 
bedeli olmaz arkadaşlar. Belli kalkınma hamlelerinden vazgeçeriz, baraj yapımlarını gerektiği 
zaman durdururuz, başta milletvekilleri olmak üzere, memurların maaşlarını yarı yarıya indi
ririz; ama silahsız olamayız, emniyetsiz olanlayız. Güvensiz olamayız. Bu, birinci şarttır. Em
niyet ve asayiş bütçesinde eksikliğiniz var. Sayın Bakanımız, Plan ve Bütçe Komisyonunda "Az 
verildi; ama ihtiyaç olursa, ek ödenek talep ederiz" dedi. Şimdiden açık bono veriyoruz, em
niyet ve asayiş için isteyeceğiniz ilave ödeneklerde Anavatan Partisi olarak, size destek verece
ğiz, her türlü yardımı sağlayacağız. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime son vermeden önce, milletimizin huzur ve mutluluğu için 
teröre karşı yürüttükleri mücadelede şehit düşen bütün güvenlik kuvvetlerimiz mensuplarıyla 
bu mücadelede sebepsiz yere, haksız yere hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla, min
netle, rahmetle anarken, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ayrıca, ülkemizin son aylarda karşı 
karşıya bulunduğu ve bir felaketler zinciri halini alan felaketlerde hayatını kaybeden vatandaş
larımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aslında, bü
tün bunların birer ilahî ikaz olarak değerlendirilmesi ve manevî hayatımızı güçlendirecek dav
ranışlara daha ağırlık vermemiz gerektiği yolunda bize birer ilahî ikaz olduğunun anlaşılması
nı ümit ediyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1992 bütçesinin memleketimize, milletimize hayırlara vesile ol
masını Cenab-ı Hak'tan niyaz ve temenni ediyor, hepinize saygıyla sunuyorum. (ANAP, RP 
ve DYP sıralarından alkışlar). ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Anavatan Partisi Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Ordu Milletvekili Sayın 

Sadi Pehlivanoğlu; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA SADİ PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, Türk Mille
tinin muhterem vekilleri; 1992 malî yılı İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisinin 
görüşlerini arz etmek üzere, huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. Sözlerime başlarken, Anava
tan Partisi Grubu adına ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bir noktaya işaret etmeden geçemeyeceğim. Maalesef, devlete karşı açılmış olan bir ihanet 
savaşı, bir iç ayaklanma şu dakikalarda dahi devam ederken ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
İçişleri Bakanlığı bütçesi dolayısıyla bu meseleyle meşgul olacakken, bakıyorum, Hükümet sı
raları bomboş. Demin üzüldüm, iktidar ortağı SHP'nin sıraları tamamen boştu. Halbuki, ak
lıma koymuştum, kendilerine sataşacaktım; ama acaba kim cevap verir diye merak ediyordum; 
herhalde içimden geçeni anlamış olacaklar ki, SHP'den iki arkadaş temsilen buraya geldi. Ken
dileri benden sonra konuşacakları için merak ettiğim bir meseleyi vuzuha kavuşturmalarını ri
ca edeceğim: o da şu : Dün, İktidar ortağı SHP'nin Genel Başkanı güneydoğuya gideceğini 
söylemişti; acaba diğer milletvekilleri de hep beraber genel başkanlarıyla oraya mı gittiler, ora
da mı meşguldürler? Burada bulunmayışlarının sebebi bu mudur? Bunu da açıklığa kavuştu
rup zabıtlara geçirirlerse memnun olurum. 
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Çokpartili parlamenter rejime geçtikten sonra, bu çatı altında her yıl yapılagelmekte olan 
bütçe müzakerelerini, merak edip de okumak zahmetine katlananlar, çok enteresan bir nokta
yı tespit etmiş olurlar. Muhalefet partilerinin sözcüleri bu kürsüden konuşurken, memleket me
selelerini ve bütçeyle ilgili problemleri her zaman katı ifadelerle ortaya koymuşlar ve meselele
rin halledilmemesinin vebalini iktidara yüklemişler; buna karşılık iktidar sözcüleri de, mesele
nin varlığını kabullenmekten ziyade, inkâr yoluna sapmak suretiyle müdafaaya çekilmişlerdir. 
Zaman geçmiş, muhalefetteki iktidar, iktidardaki muhalefet olmuş, bu sefer sözler ve roller 
değişmiş. Zabıtlardan çıkardığım bu neticeyi buraya arz etmek üzere notlarıma katmıştım ve 
bu meyanda da İktidar Partisinin sözcüsü, İçişleri Komisyonunun Başkanı Sayın tsmail Köse 
arkadaşımın muhalefette iken yaptığı konuşmasını da dikkatlice okumuştum. Bunun üzerine 
kendi kendime dedim ki "Ben de tsmail Köse gibi konuşayım" Çünkü, o gün, hakikaten her 
şeyi bırakmış, bütün vebali Anavatan Partisi İktidarına yüklemiş; fakat bu sefer tuhaf bir ha
dise oldu muhterem arkadaşlar, -bilmiyorum tsmail Köse dört aydır yurt dışında mıydı- kendi
leri hâlâ Anavatan Partisini iktidarda görüyor ve aynen 1991 senesinde nasıl bir üslupla konuş-
tuysa, bugün de aynı tarzda, yine bütün günahların vebalini, bütün faili meçhul cinayetlerin 
müsebbibini gene Anavatan Partisine yükledi. 

İsmail Beyi çok severim; benim duygularım ne ise, onun duyguları da odur, buna inanıyo
rum. Kendisi iyi bir memleket çocuğudur, iyi bir dadaştır; fakat ufak bir yanlışlık yaptı, 1991 
senesindeki muhalefet partisindeki üslubunu bırakması lazımdı; çünkü iktidar değişmiştir. 

Bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Aslında, çatmaya hiç niyetim yoktu, ama kendi
si bir söz sarf etti; doğrusu bunu Sayın Köse'den beklemezdim. Her nedense, bu sefer bu ka
dar mühim bir meselede politikayı millî meselelerin üstüne çıkarıyor gibi bir hava sezdim ve 
buna da üzüldüm. Zaten* bu üslup dolayısıyla bu gayret dolayısıyla bir hata yaptı, dedi ki : 
"Anavatan Partisi Grubunun bazı beldelerin kaza yapılması, bazı kazaların da vilayet yapıl
ması yolunda kanun teklifleri var; tabiî, bunlar, başkanı bulunduğum İçişleri Komisyonuna 
geliyor. Ben de bu teklifleri hemen -yazıyla mı telefonla mı bilmiyorum- Hükümete bildiriyo
rum. Tabiî kararı verecek olan Hükümettir." Bunu kendisinden hiç beklemediğimi üzülerek 
söylemek istiyorum. Çünkü, teşriî görevde Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstüne, ona isti
kamet verecek herhangi bir direktife, Hükümet dahil hiç kimsenin hakkı yoktur. Bunu da izah 
etmek istiyorum. 

Türk Milletinin muhterem vekilleri, devletin aslî varlığı ile ilgili olan bu bütçenin müzake
resinde fikirlerimi alışılagelmiş üslubun dışına çıkarak açıklamak kararındayım. Zaten, Ana
vatan Partisi Grubu ve Sayın Genel Başkanı, bugüne kadar, alışılmışın dışında, İktidarın millî 
meselelerde paramparça oluşunu istismara tenezzül etmeyerek, millî mesuliyet duygusu içinde, 
İktidara, açık destek vermiştir. Grubum adına görüşlerimi arz ederken, bu perspektifle dinle
menizi rica edeceğim. 

Son günlerde öyle hadiseler oluyor ki, devletin varlığının ve ona bağlı olan unsurların ne 
olduğunu şaşırmış ve karıştırmış vaziyetteyiz. O bakımdan, "Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir" yazısının altında, büyük Türk Milletini temsil görevini yaparken, bu çatı altında, 
Türk Milletinin ve devletinin aleyhinde bir düşünce ve davranışın yaşamasının mümkün ola
mayacağını herkesin bilmesi lazımdır. Zaten, bununtersi eşyanın tabiatına aykırıdır. Hem "Türk 
Milletini temsil ediyorum" diye bu mukaddes çatı altında bulunacaksın, onun nimetlerinden 
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istifade edeceksin hem de temsil ettiğim millete ve devlete düşman olacaksın, ağzından bir kere 
bu kürsüden "Millet" lafı, "Türk Milleti" lafı çıkmayacak, durmadan "Halk, malk" diye
ceksin... (Alkışlar) Bu durumu, Türk Milleti huzurunda tescil ediyorum, bu bir gaflettir, hatta 
bir ihanettir, 

Onun için, bu Mecliste, bu kadar mühim meseleler görüşülürken ufak hesaplarımızı bir 
tarafa bırakarak, bütün grupların birleştiği, -bilhassa, biraz sonra açıklayacağım düşüncelerimi-
Ingilizlerin millî meselelerde oluşturduğu "Avam Kamarası" misali, bizim de burada bir Kuva-yı 
Milliye Cephesi teşkil etmemiz lazımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu ifade etmek istiyorum; ben 1961 yılından beri bu Mecliste 
bulundum veya bu Meclisi gözledim; İftiharla ifade ediyorum ki, tamamına yakın milletvekil
leriyle, millî meselelerde bu kadar hassas bir Meclise bugüne kadar rastlamadım. Eski bir poli
tikacının dediği gibi, "Eğer bir memlekette asabiyeyi milliye kalmazsa, devletin yaşama şansr 
azalır" Ben görüyorum ki, millî meseleler mevzubahis olduğu zaman, Meclisin tamamına ya
kını, bütün muhterem milletvekilleri öyle bir hassasiyet ve asabiyet gösteriyorlar ki, merak et-
meyin, bütün dünya çullansa dahi, bu devletin, bu vatanın bir karışına bile zarar gelmez. (Al
kışlar) • 

Muhterem milletvekilleri, Amme Hukuku mükellefleri bir noktada tamamen ittifak et
mektedirler. Hâkimiyet tecezzi etmez, yani parçalanamaz; hâkimiyetin tek sahibi millettir. Devlet, 
bu iktidarını, devlet teşkilatı ve organları vasıtasıyla kullanır ve otoritesini kuvvetlendirir. Am
me kudreti, idarî tasarruflar ve idarî fiiller şeklinde kullanılır ve zabıtada toplanır. Zabıtanın, 
cemiyetin maddî nizamını koruyan fertler ve bunu temin eden kuvvetler olarak anlaşılması icap 
eder. Hâkimiyetin bir unsuru da ordu ve zabıta kudreti şeklinde görülür. Birincisi devletin gü
cünü dışarıya, ikincisi içeriye karşı temsil eder; bu kudreti, maddî ve fiilî bakımdan hiçbir tah
dit kabul etmez. Devletin meydana gelişini sağlamak için, ülkenin, o devleti meydana getiren 
topluluğun nüfusu altında bulunması lazımdır, Ülke üzerinde tek devletin nüfusu hâkim olma
lıdır. Her devletin sınırları belirli bir ülkeye sahip olması, sınırları içinde üstün güç hâkim ol
ması ve dışarıya karşı sınırlarını savunması hakkını verir. Devletin bu gücüne ve bu gücü icra 
eden o otoriteye ortak kabul edilemez. 

Türk Milletinin muhterem temsilcileri, bütün dünyanın ve ilmin ittifak ettiği bu esaslar 
karşısında, acaba ülkemizin durumu nedir? Ortada, basit zabıta vakalarının dışında, çok va
him tablolar sergilenmektedir. Adına terör de, eşkıya de, ne isim takarsan tak, itiraf edelim 
ki,.gerçek şudur ki, mukaddes vatanımızın bir parçasını koparıp müstakil Kürt ve Ermeni dev
letini kurmak isteyen bir ihanet hareketi mevcuttur. Bu ihanetin, içeride ve dışarıda destekçile
ri vardır. Hadise bundan ibarettir. Bütün hadiselere bu perspektif içinde bakmamız lazımdır 
ama, çok gariptir ki, Batı, "insan hakları, demokratikleşme, şeffaflaşma" sloganlarıyla bu 
bölücü ihaneti haklı çıkarmaya çalışmakta ve devletimize baskı yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, âdet oldu bu sefer, bu kürsüye her çıkan "biz demokratız" diyor. 
Arkadaşlar, bu memlekette hâkim olan rejimin adı demokrasi değil midir? Biz neyin demokra
sisini getireceğiz? Biz demokratik rejime göre seçilmedik mi? Buraya tayinle mi geldik? Bu lafı 
bir bırakalım. 1940'Iardan, 1946'lardan, 1950'Ierden beri bu memlekette demokrasi var; gene 
demokrasi var. Batı'nın bu sloganlarına ve bize vasıta kıldırmak istedikleri fikirlere karşı has
sas davranalım. Vaktiyle batıdan ithal edilen "müsavat, uhuvvet, hürriyet" sloganlarıyla, kendi 
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ellerimizle koskoca imparatorluğu kısa zamanda paramparça etmiştik ve bu, bizi bir karış va
tan toprağına muhtaç etmişti. Şimdi de onun yerine batı "hadi demokratlasın" diyor. Ne ya
pacağım?.. Kürtlere toprak ver, Ermenilere toprak ver!.. Sen ver ilk defa... 

Efendiler, vatan bir tarla mıdır ki onu taksim edelim? Misaki millî hudutları içindeki bu 
vatanı bize kimse hibe etmedi. Biz bu toprakları, bin yıllık şehit kanlarıyla vatan yaptık. Her
kes bilmelidir ki, bu toprakların Üstündekiler ecdadımızın kendisine emanet ettiği bu vatanı 
korumakta gaflet ve ihanete düşseler, inanın ki yerin altındaki şüheda ayağa kalkarak her karı
şına sahip çıkar. 

Amerika'nın, derileri siyah diye Zenci vatandaşlarına yaptığı insanlık dışı muameleyi bir 
yana koyalım; bugün, Avrupa'da, 30 küsur devlet ve buna karşı 200 küsur milliyet var. Etnik 
unsurlar Avrupa'da da silahlarına sarılsalar, devletlerine karşı ayağa kalksalar, Avrupa kıtası
nın topunda kan gövdeyi götürür. Acaba, Avrupalı bunu kabul eder mi? Bu medenî Avrupalı
lar eğer başkalarına sattıkları fikirlerinde samimî iseler, Önce İspanya, Katalanlara ve Baskla-
ra, demin İsmail Beyin de bir nebze dokunduğu, Fransa Korsikalılara, Belçika Plamanlar ve 
Valonlara, İngiltere Gallere, İskoçlara ve Kuzey İrlanda'ya hürriyetlerini tanıyarak, her birine 
müstakil birer devlet kurdursun da, ondan sonra da biz düşünelim. Bizde bir laf var; "Başka
sının kârısını boşamak kolaydır" diye. 

Güneydoğuda birkaç bin kişilik bir ihanet çetesi tarafından açıkça bir gerilla savaşı hü
küm sürdürülmektedir. PKK teröristlerinin sayısı giderek artmış ve bölge halkının can ve mal 
güvenliği kalmamıştır. Güvenlik güçleri arasında koordinasyonun sağlanamayışı, Hükümet or
taklarının güven yerine güvensizlik verişi, onları tereddüde sevk edişi, devletimizin o bölgedeki 
otoritesinin zayıflamasına sebep olmuş ve o bölgede yaşayan vatandaşlarımız ne yapacağını 
şaşırmıştır. Sayın Başbakanın bu kadar mühim meselede parlamenter demokratik rejime geç
tikten sonra âdet olan bir noktayı unutması, bizi üzmüştür. Bu kadar mühim bir meselede, 
Sayın Başbakan, muhakkak surette, tez tez, muhalefet partisi liderlerini, asgarî olarak liderle
rini çağırıp bilgi vermesi ve onların fikirlerini alması icap ederken, benim bildiğim, bugüne 
kadar, hiçbir muhalefet partisi lideriyle bu meseleyi konuşmamıştır. Bu yanlıştır. Hani ya de
mokratikleşmeydi, dilim de dönmüyor ya, ona uymuyor bu iş. 

Vatanı koruma göreviyle buralara gönderdiğimiz evlatlarımıza, Hükümet mensuplarının 
mesuliyetsiz davranış ve tavırları, maalesef, açıldığından beri Yüksek Meclisinizde sergilenen 
manzaralar, onlara güven vermemekte ve hakkıyla vazife yapmalarını önlemektedir. Hatta duy
duğumuza göre -ki, SHP sözcüsü bunu açıklar zannediyorum- iktidara ortak olan bazı millet
vekilleri, bölgeye giderek, mesela tevkif edilen veya sorguya alınan bir PKK mensubu için, "Ben 
Hükümet mensubuyum, onu bırakın" diye idareyi ve zabıtayı tazyik etme yoluna başvurmuş
lardır. Bu durumda, eşkıya şımarmış, büyük şehirlerimizde terör havası estirmeye başlamışlar
dır. Ne vazife görenlerin ne de mevkii ve sıfatı ne olursa olsun herhangi bir vatandaşımızın 
can ve mal güvenliği kalmamıştır. Onların yaşaması, adeta, eşkıyanın insafına kalmıştır. 

Hal böyleyken, SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, "bunlara insanî davranmak 
lazımdır" diye beyanat vermektedir. 

Çok merak ediyorum : Ellerinde silah olan eşkıyalar -tabiî, temenni etmiyorum yani mi
sal diye söylüyorum- ellerinde silah olan teröristler bir gün Sayın Erdal İnönü'nün Pembe Köşk
teki harimi ismetine zorla girerek, malına, canına, namusuna, taarruz etse, Sayın İnönü, bun
ları insanî duygularla karşılayıp, muhabbetle davranıp, kahve mi ikram eder? Ben anlamıyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, herhalde, benim vatanımın her parçası Pembe Köşkten daha kut
saldır. (ANAP, DYP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Bu topraklar üzerinde bir tek millet yaşamaktadır, o da Türk Milletidir. (ANAP, DYP, 
RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Kürt denen vatandaşlarımız hiçbir zaman azınlık olarak görülmemişlerdir; devletimizin 
en müstesna mevkilerini temsil etmişler, vatanımızın maddî nimetlerine herkesten daha ziyade 
sahip olmaları, kimse tarafından yadırganmamıştır. Kimse çıkıp dememiştir ki, bütün büyük 
ihaleler hep Kürtlere gidiyor diye! Böyle bir şey diyen yok. Gayet tabiî olarak, Türk Devletin
de, cumhurbaşkanı olmuşlar, kumandan olmuşlar, bakan olmuşlar, milletvekili olmuşlar; fa
kat hiç kimsenin aklında, bunlar bir azınlıktır, bu hakka sahip olmamalıdırlar diye bir şey gel
memiştir... 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız efendim. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Biliyorum efendim, süre dolduktan sonra, İsmail 
Bey gibi, toparlayacağım. 

Tarihin hangi safhasında bunlar bu topraklar üzerinde ayrı bir millet ve ayrı bir devlet 
olmuşlardır ki, tekrar bunları istesinler. Efendiler, dışarıdaki ve içerideki tezgâhlara artık bu 
devlet bir son vermelidir. Zabıta kuvvetlerinin, bu teröristleri teker teker imha etmesini bir çare 
olarak görmemekteyim. Bir kumaş fabrikası düşününüz, imal ettiği kumaşları elbise olarak 
giyen insana (x) hastalığını tevlit etsin. Elbette, zabıta, amme görevi bakımından müdahale 
edecektir; fakat çare, bu elbiseyi giyen arkadaşları karakola çekip de, bunlara ceza mı vermek?.. 
Hayır. Çare nedir?.. Çare, fabrikayrkapatmaktır. Hükümete söylüyorum; güneydoğudaki ha
diselerde ne kadar te'dib hareketine girerlerse girsinler, netice alamayacaklardır. Bana gelsinler 
de, esas fabrikanın adresini verelim, orasını kapatsınlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Sekiz senedir niye kapatmadınız?.. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Şimdi, mütemadiyen arkadaşlara arız olmuş bu 
iş; bir yanlışlığı söyleyince, siz de öyle yapmıştınız ya, madem ki, yanlışlığı siz de devam ettire
cektiniz, bıraksanız da iktidar biz olsak... 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Biz devam ettireceğiz efendim. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — O fabrikayı siz niye kapatmadınız?.. Orada polemik yapı

yorsun. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Sen de kendini tatmin ediyorsun. 
Devletin görevlilerinden bu konuların hallini bekliyorsak; her şeyden önce, bu Meclis ken

dine düşeni yapmalıdır. Arkadaşlar, bu çok mühimdir. 
Misakı millî Türkiye'sinin her köşesinde görev yapan ordumuza, işgal ordusu diyenler, hâlâ 

hükümeti temsil etmekte devam ederlerse, Avrupa'da, başkent başkent dolaşarak, Türkiye'yi 
jurnal edip, bölücülere destek arayanlar iktidara ortak olurlarsa, bu mukaddes çatı altında, 
bu kürsüden daha birinci gün yakalarına bölücü bayrak rengidir diye birtakım paçavraları ta
kanlar, Türk Milletinin temsilcisiyiz diye hâlâ burada oturmaya devam ederlerse, (ANAP, DYP 
ve MÇP sıralarından alkışlar) devleti ve vatanı korumak için kimseden fedakârlık beklemeye 
hakkımız yoktur. Terör ve bölücülük ancak böyle halledilir. Bunların çaresini Kuva-yi MiIIiye-
nin mimarlarından olan Rahmetli İsmet Paşanın Oğlundan beklerdik; çünkü, bir başbakan 
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yardımcılığı için bunlar değmez. (ANAP sıralarından alkışlar) inanıyorum ki, bu Meclis sıra
sında oturan vatanperver milletvekillerinin ve bütün vatan sathındaki vatandaşlarımızın sabrı 
tükenmek Üzeredir. 

Bir noktayı da işaret etmek istiyorum : Herkes bu kadar mühim millî meselelerde konu
şurken, kelimelerine ve davranışlarına dikkat etmelidirler... 

MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) — Siz de aynı şekilde dikkat ediniz. Burada yalan 
söyleme. 

BAŞKAN — Efendim, herkes dedi mi, o da dahildir, Türkçeyi bilerek kullanalım. Herkes 
dediği zaman, ben hariç sayılmaz ki... Siz de diyorsunuz... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Öyle yapıyor... Burada yalan söylemesin. 
SADİ PEHLİVANÖĞLU (Devamla) — Sayılır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yalan mı söylemesin?.. 
SADİ PEHLİVANÖĞLU (Devamla) — Çünkü, bu Karadenizliler kuldan sayılmıyor da 

ondan. 
BAŞKAN —- Şimdi, daha bir şey söylemedi... 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Burada Türk Silahlı Kuvvetlerine işgalci diyen sen değil mi

sin?.. Sensin burada... , 
SADİ PEHLİVANÖĞLU (Devamla) — Birkaç gün önce... Bir dakika... Bir dakika... 

Tamam. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Türk Silahlı Kuvvetlerine işgalci diyen bir insanın burada 

oturmaya hakkı yoktur! o kadar!.. 
SADİ PEHLİVANÖĞLU (Devamla).— Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Pehlivanoğlu. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Birkaç gün önce televizyonda çok çirkin bir man

zarayı milletçe seyrettik. PKK haininin bayrağı renginde bir mendille ve bir çiçekle, televizyo
nun karşısında Sayın Başbakanın bir konuğu vardı; sanki herhangi bir cemaatin temsilcisiymiş 
gibi bir pozla çiçeği Sayın Başbakana veriyordu. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Kabahat kabul edende. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — O söylediğiniz, Meclis Başkanvekili. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Eğer yanlış anladımsa... Rengini diyorum ve tav

rını... Hoş, biz enayi değiliz. Eğer yanlış anladımsa, eğer millet manzarayı yanlış anladıysa, 
bu mukaddes çatının altında Meclis Başkanlığı sıfatını taşıyan Sayın Fehmi Işıklar'ın, hemen 
bu kürsüye gelmesi ve bu olayları kınaması ve bu hareketin bu manayla hiç ilgisinin olmadğım 
söylemesi lazım; yoksa, burada oturma hakkına sahip değil. (ANAP sıralarından alkışlar) He
le burada oturma hakkına hiç sahip değil. Bu, millete hakarettir. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Sayın Başbakanın özel müşaviri ve sözcüsü İlnur Çevik, BBC'ye verdiği mülakatta, olay
ların sorumlusu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini göstermekte ve Silahlı Kuvvetlerin, Hüküme
tin talimatını aştığını iddia etmektedir. Bu, çok vahim bir olaydır arkadaşlar. Sayın Başbaka
nın bunu açıklığa kavuşturması lazım. 

Muhterem arkadaşlar, vallahi. Sayın Süleyman Demirel 25 sene benim liderimdi, kendisi
ne büyük saygım var, vatanperverliğine de, en az benim kadar, en az herkes kadar sahip oldu
ğu inancındayım, fakat son zamanlarda, Başvekil olunca, sanki ilk defa başvekil olmuş gibi!.. 
Biraz şaşırıyor, yanlışlıklar yapıyor... Onu düzeltirse bu memleketin çocuğu olarak çok mem
nun olurum. 
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VELt ANDAÇ DURAK (Adana) — Söyle de düzeltsin. 
SADÎ PEHLtVANOĞLU (Devamla) — Kızma canım, o, senden daha çok benim genel 

başkanımdı. (DYP sıralarından alkışlar) 
Türk Milletinin muhterem temsilcileri, Sayın Başbakan Süleyman Demirel bu manzaraya 

"seçimlerde böyle netice buldum" diye bir mazeret arayamaz. Kendi ifadesiyle, demokrasiler
de çare tükenmez. Biz, ANAP Grubu olarak, Süleyman Beyin Ağustos 1989'da dediği gibi, 
"böyle bir terör tek başına hükümeti götürür" demeyeceğiz. Buna rağmen, bir çare bulunma
sı lazım. Bu çarelerle bu iş yürümez, bunu herkes biliyor. Yani bırakın şu particiliği marticiliği. 
Yüksek Meclis bu çareyi bulmaya kadirdir; ben inanıyorum. Hele bu Meclis... 

BAŞKAN ~ Sayın Pehlivanoğlu, saat 13.00; lütfen... 
SADÎ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum, son cümlem Sayın Başkan, teşekkür 

ediyorum. 
BAŞKAN — Lütfen... 
ŞADt PEHLtVANOĞLU (Devamla) — Bu kadar vatanperver, vatan ve millet meselele

rinde bu kadar hassas olan bir Meclisin, bu ihanetlere karşı çare bulacağı kanaatindeyim; ama 
hepten çaresiz kaldık!.. O zaman da bir çaresi var, demokrasinin son çaresi; hemen seçimlere 
gidelim ve millet çareyi arasın, bulsun. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pehlivanoğlu. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, Sayın Başkanımızın 

daveti üzerine 13.05'te önemli bir toplantı yapacaktır, ihtiyat kaydıyla, toplantının uzayabile
ceğini dikkate alarak, bütçe üzerindeki görüşmelerimize bıraktığımız yerden» devam etmek için, 
saat 14.30'a kadar ara veriyorum. , ( 

Kapanma Saati : 13.01 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başknnvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : HalU İbrahim Artvinli (Kocaeli), Işılay Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

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

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (DEVAM) \ • 

1. — İçişleri Bakanlığı 1992 Malî Yüt Bütçesi 
2. — içişleri Bakanlığı 1990 Malî Yûı Kesinhesabı 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
1. '— Emniyet Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yûı Kesinlıesabı 

b) Jandarma Genel Komutanlığı 
1. — Jandarma Genel Komutanlığı 1992 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Jandarma Genel Komutanlığı 1990 Malî Yûı Kesinhesabı ' 

c) Sahû Güvenlik Komutanlığı 
1. — Sahû Güvenlik Komutanlığı 1992 Malî t Yılı Bütçesi 
2. — Sahü Güvenlik Komutanlığı 1990 Malî Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu 
Tasarıları ile 1990 malî yılı kesinhesaplarının görüşmelerine bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmalar, grup sözcülerinin ilk üçünün beyanla
rıyla, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu sözcüsüne kadar devam etmiş ve sıra Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubunda kalmıştı. 

Şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Mardin Milletvekili Sayın Muzaffer Arı-
kan'ı kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Arıkan. 

SHP GRUBU ADINA MUZAFFER ARIKAN (Mardin) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; İç güvenliğin ve asayişin sağlanmasıyla görevli İçişleri Bakanlığının bütçesi ile ilgili 
görüşlerimi belirtmeden önce, şahsım ve grubum adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Esas konuşmama girmeden önce şunu belirtmek istiyorum : Ben, doğu kökenliyim, Mar
dinliyim ve şu anda Cizre'de, Şırnak'ta ve Nusaybin'de kan dökülmektedir. Polisimiz, jandar
mamız ve masum bazı insanlarımız öldürülmektedir. 
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RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — isliye masum insanlar?.. 
MUZAFFER ARIKAN (Devamla) — Ben, "masum bazı insanlarımız" dedim efendim, 

"masum bazı insanlarımız" dedim... 
RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Tamam, yanlış anlaşıldı. 
MUZAFFER ARIKAN (Devamla) — Ben, Mecliste tansiyonu yükseltmemek için, bu ko

nuya girmeyi düşünmüyorum. Sanırım, ileriki günlerde, bu çok önemli mesele Meclise gelecektir. 
Sayın ANAP sözcümüz -benden önce konuşan- buradan hitap ettiler; Sayın Fehmi Işık

lar, Sayın Başbakana çiçek vermiş ve çiçeğin rengi de yeşil, kırmızı, sarıymış... Hayır efendim, 
hayır... , 

ŞADt PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Cebindeki mendil efendim. 
MUZAFFER ARIKAN (Devamla) — Hayır efendim, yeşil, kırmızı, sarı değildi; bir kır 

çiçeğiydi. Sanırım, arkadaşımız da renk körlüğü olacak. Çünkü, televizyonda da bunu gör
dük, izledik; gayet açıktı ve gayet de netti. Bunu vermekte de hiçbir sakınca görmüyoruz. 

Esasında, güneydoğuda bu olaylara sebebiyet veren, bu zihniyettir. Eğer biz bu zihniyeti 
ortadan kaldırırsak, o zaman her şeyi halledebiliriz. 

OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Önce kendi zihniyetinizi ortadan kaldırın. 

MUZAFFER ARIKAN (Devamla) — Bizim zihniyetimizde bir şey yok efendim; bizim 
zihniyetimiz açıktır ve nettir. 

OSMAN CEYLAN (istanbul) — O zihniyeti anlatın da görelim. 
MUZAFFER ARlKAN (Devamla) — Bu, sadece ve sadece, tahrik ve provokasyondan 

başka bir şey değildir. Meclise bu tahrikleri ve provokasyonları sokmayalım. 

Biraz önce konuşan arkadaşlarımızdan şunu öğrenmek istiyorum : Acaba, kendileri, Ga- , 
ziantep'ten daha ileriye gitmiş midir?.. Buradan gazel okumak kolay, buradan her şeyi söyle
mek, anlatmak kolaydır; ama, lütfen güneydoğuya gidin, orada neler oluyor onları görün. Ama, 
bu konuya şu anda girmek istemiyorum; girdiğim takdirde, zaten tansiyon yüksek, hemen her 
şeye laf atmaya hazırsınız. 

Şunu da bellirtmek istiyorum : Efendim, Genel Kurulda Grubumuzdan kimse yokmuş; 
biz, Grupta çok önemli bir konuyu tartışıyorduk, çok önemli bir konuyu, Genel Başkanımızla 
ve tüm üyelerimizle kartışıyorduk. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Dinle dinle... 

MUZAFFER ARIKAN (Devamla) — Ülkemizin en önemli sorunu, Kanımca, gerek Mec
lisimizi gerekse toplumumuzun her kesimini sürekli meşgul eden terör ve enflasyondur. Terör, 
sadece kan dökmekle kalmaz, aynı zamanda, sosyal ve ekonomik yaralar da açar. Her gün 
ülkenin pek çok yerinde meydana gelen anarşi ve terör olayları, her kesimden vatandaşımızın 
ölümüne sebep olmakta, bazı illerimizde birbiri ardına soygunlar yapılmakta ve faili meçhul 
cinayetler işlenmektedir. 

Doğu ve güneydoğuda halkımız büyük bir huzursuzluk ve endişe içindedir. Can ve mal 
güvenliği endişesi, insanlarımızın yaşamını büyük ölçüde etkilemiştir. Bu yetmiyormuş gibi, 
yılların ihmali ile ekonomik yönden büyük bir yoksulluk içinde bulunan halk, işsizlik canava
rının altında ezilmiştir. En üretken zamanında, insanlarımız, kahvehane köşelerinde vakit ge
çirmeye mahkûm edilmişler; ülkemizin bu yöresi, yıllar boyunca bir sürgün yeri olarak de-

— 288 — 



T.B.M.M. B : 59 23 . 3 . 1992 0 : 2 

ğerlendirilmiş, birçok kamu görevlisi, cezalandırılmak amacıyla buraya gönderilmiştir. Ceza
landırılmak amacıyla gönderilen insandan bir şey beklemek mümkün müdür?.. Elbetteki hayır. 

Bölgenin kalkınması için gerekli önlemler alınmamış, yöre halkı, köyünü, kasabasını, hatta 
ilini terketmiş; Adana'ya, Mersin'e, İzmir'e, İstanbul'a göç etmiştir. Çünkü, baskının, insan 
hakları ihlallerinin, sömürünün, yoksulluğun kol gezdiği bir yerde hiç kimse kalmak istemez. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, geçen yıl 38 cinayetin faili bulunmadığı gibi, bu yıl da 
sadece ocak ve şubat aylarında, 18 cinayet daha işlenmiş ve maalesef bunların da failleri bu
lunmamıştır. Bu konuda yapılan açıklamalar ise, genellikle, "evinden, bilinmeyen kişilerce alın
dığı, ölüsü birkaç kilometre uzaklıkta bulunduğu veya değişik kılıkta giysiler giyinmiş silahlı 
kişiler tarafından öldürüldüğü veyahut da kimliği bilinmeyen kişilerce vurulduğu" şeklinde ol
makta, bu da halk arasında büyük tedirginliğe yol açmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimiz, halkın bir umudu olarak doğmuştur. 
Bu olguyu çok iyi değerlendirmek ve vatandaşlarımıza bir şeyler kazandırmak zorundayız. Bunu, 
ülkemizin iki büyük partisinin kurduğu ve geniş halk kesiminin desteğine sahip Koalisyon Hü
kümetinin başaracağına inanıyoruz. 

Şu iyi bilinmelidir ki, devletin en önemli işlevi, halkın rahatlığını, güvenliğini sağlamak 
ve bunu da demokratik hukuk devleti kuralları ve insan hakları çerçevesinde yerine getirmektir. 

Polisiye önlemler her şeyin çözümü olmamaktadır, bu, artık, herkes tarafından da bilin
mektedir. Zira, anarşi ve terör ortamı, bir polis sorunu olmasının ötesinde, toplumsal yapıda, 
siyasî kültürde ve kamu yönetiminde derin izleri bulunmaktadır. Bu nedenle, sorunun bütün 
bu yönleriyle birlikte ele alınıp, incelenmesinde ve gerekli önlemlerin alınmasında yarar gör
mekteyiz. 

İşkencenin bir insanlık suçu olduğu, yine herkes tarafından söylenen ve bilinen bir husus
tur. Hükümetin bu inancını, en alt kademedeki görevlilere kadar herkesin benimsemesi en iç
ten dileğimizdir. Ancak, üzüntüyle söylemek isterim ki, Türkiye'de, özellikle Koalisyon Hükü
metinin ortaya koymuş olduğu demokratikleşme paketinden rahatsız bazı kamu görevlilerine, 
özellikle güneydoğuda sıkça rastlanmaktadır. Bu zihniyetin süratle izale edilmesinde büyük kamu 
yararı vardır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Kamu görevlilerini suçluyorsunuz... 

MUZAFFER ARIKAN (Devamla) — Siz, herhalde bir sekiz yıl daha hükümet oîmak is
tiyorsunuz; sanırım, gocunduğunuz bu. Yaptıklarınızı yapacaksınız da, gocunduğunuz bu ga
liba. Sekiz yıl daha... (ANAP sıralarından gürültüler) 

SIRRI SAKIK (Muş) — Çankaya tahrik ediyor, orası tahrik ediyor. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

MUZAFFER ARIKAN (Devamla) — Ne diyelim?.. Hiç mi konuşmayalım?.. Gelin siz ko
nuşun. Sırf bugünkü meseleyi düşündüğüm için, tansiyonu yükseltmemek için konuşmamın 
üç sayfasını buradan çıkardım, daha ne yapalım? (SHP sıralarından alkışlar) 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Oku, oku da nasıl şey, bir bakalım; anlayalım... 

MUZAFFER ARIKAN (Devamla) — Anlayamazsınız... Anlamak için güneydoğuya git
meniz lazım. Buradan gazel okumak kolay. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Senden iyi biliyoruz. 
MUZAFFER ARIKAN (Devamla) — Çok bilirsin, çok bilirsin... 
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OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Şuradan, "Türk milletini seviyorum" diye bir bağır da 
duysun herkes!.. 

SIRRI SAKIK (Muş) — Saygısızlık etme; saygılı ol!.. 
MUZAFFER ARIKAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekillleri; karşı karşıya 

olduğumuz önemli konulardan birisi de, geçici köy korucuları sorunudur. 
Bilindiği üzere, 18 Mart 1340 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine 

26.3.1985 tarih ve 3175 sayılı Kanunla bir fıkra eklenerek, "Geçici Köy Korucusu" adı altında 
bir görev ihdas edilmiştir. Adından da anlaşıldığı üzet'e, geçici olması gereken bu müessese, 
yedi yıldan beri devam ederek, çok ciddî rahatsızlıklar ve endişelere rağmen, süreklilik kazan
mıştır. . 

Köy Kanununun lafzına ve ruhuna sığmayan ve amacıyla asla bağdaşmayan bu ek fıkra, 
kanunda, adeta bir yama gibi durmaya devam etmektedir. 

Köy Kanunu, en küçük yerleşme birimi olan köyün yönetimini düzenleyen bir kanundur. 
Terör ile mücadele ise, Köy Kanununda düzenlenecek bir konu değildir. Köy Kanununda dü
zenlenen konulara kısaca bakalım : 1 inci ve 2 nci maddelerde köyün tarifi yapılmıştır. Buna 
göre, nüfusu 2 binden aşağı olan yerleşim birimlerine köy denir. Ayrıca, cami, okul, otlak, 
yaylak ve baltalık gibi orta mallar bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar; bağ, 
bahçe ve tarlaları ile birlikte bir köy teşkil eder. 3 üncü ve müteakip maddeler ile, köyün sınırı, 
köyün ortak malı ve köy muhtarlığı; 12 nci ve müteakip maddeler ile, köyün mecburi ve ihtiya
rî işleri; 15 inci ve müteakip maddeler ile, imece ve köy parası; 20 nci ve müteakip maddeler 
ile, muhtar ve ihtiyar meclisinin seçimi; 34 üncü ve müteakip maddeler ile, muhtar ve hitiyar 
meclisinin görevleri; 68 inci ve müteakip maddeler ile, köy korucuları ve görecekleri işler; 83 
üncü ve müteakip maddeler ile, köy imamları; 87 nci ve müteakip maddeler ile, müjteferrik 
işler düzenlenmiştir. 

Görüldüğü üzere, Köy Kanunu, küçük bir yerleşim birimi olan köyün yerel yönetimini dü
zenlemektedir. Terörle mücadele ise, devletin çok ciddî bir görevidir. Bu görevin yerine getiril
mesi, Köy Kanunu ile düzenlenebilecek bir konu değildir. Köy Kanununun, 68 inci ve mütea
kip maddelerinde düzenlenen köy korucusu, muhtarın emrinde görev yapan bir köy bekçisidir. 
Köy korucusu, köyün bünyesine ve kapasitesine uygun olarak, köyün günlük ve olağan hiz
metlerini görmekle görevlidir. Bundan fazlasını ve özellikle, terörle, silahlı mücadele gibi bir 
hizmeti köy korucusundan beklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. 

Köy Kanununun 74 üncü maddesine bir fıkra eklenerek, ihdas edilen geçici köy korucusu 
görevi ise, tamamen farklı bir görevdir. Gerek fıkra metni, gerekse bugüne kadarki uygulama 
bunu açıkça göstermiştir. Adları geçici olmakla birlikte, geçici köy korucuları, yedi yıldan beri 
terörle silahlı mücadele görevi yapmaktadırlar. Terör örgütüyle silahlı mücadele, köyün ve köy 
korucusunun işi değildir. Bu nedenle, bu görevin Köy Kanununda düzenlenmesi, yasa teklifi 
açısından son derece yanlış olmuştur. / 

Yasa tekniğine aykırı olarak düzenlenen geçici köy korucusu uygulamasındaki sakıncala
ra da kısaca değinmek istiyorum : 

Köy Kanununun 71 inci ve müteakip maddeleri, korucuların 22 yaşından küçük ve 60 ya
şından büyük olmaması ve bir cürüm ile cezalandırılmamış, iyi huylu tanınmış bulunması ve 
herkesle kavga çıkarmak, sarhoşluk gibi alışkanlıkları olmaması gerektiğini belirtmiş; ayrıca, 
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kendilerine verilen silah ve cephaneleri ancak kendilerinin kullanabileceğini, başkalarına ema
net veremeyeceklerini ve başka bir işte çalışamayacaklarını hükme bağlamıştır. Yine bu mad
delere göre, korucular, muhtarın emri altında olup, ihtiyar meclisi tarafından tutulur ve kay
makamın emriyle işe başlarlar. Vazifelerinde kayıtsız davranan ve yasaklara uymayan korucu
lar, ihtiyar meclisi tarafından tekdir ve tembih olunur ve üçüncüsünde işten çıkarılır. 74 üncü 
maddeye eklenen fıkralarla, muhtar ve ihtiyar heyetinin bu denetim ve amirlik görev ve yetki
leri bertaraf edilmemiş, sadece, geçici köy korucularının atanmaları, valinin teklifi ve İçişleri 
Bakanının onayına bağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, gerek bu karmaşık ve yasa tekniği açısından yanlış olan düzenleme
nin katkısı ve gerekse uygulamanın yapıldığı bölge ve köylerin özellikleri sonucu olarak, geçici 
köy korucuları uygulaması bugün tam bir keşmekeş içindedir. Gerek bölge ve köylerin bizzat 
bildiğiniz özellikleri ve gerekse sık sık bize ulaşan yakınmalardan bunu açıklıkla biliyoruz. Bu 
aksaklık ve sakıncaları birkaç madde halinde kısaca bilgilerinize sunmak istiyorum : 

1. Her şeyden önce, geçici köy korucularının atanmalarında, yasanın gerektirdiği koşul
lar ve nitelikler açısından yeterli titizliğin gösterilmediği bir gerçektir. 

Bakan tarafından atanan geçici köy korucusu, kendini muhtarın emrinde saymamakta; 
tersine, muhtarı küçümseyebilmektedir. 

Bölgenin ve köyün özelliklerine göre geçici köy korucuları köydeki hasımları üzerinde sU 
lahlı bir baskı oluşturmakta, sade vatandaş üzerinde ise, bir tehdit ve huzursuzluk kaynağı ol
maktadırlar. İşledikleri birtakım suçlar, rahatlıkla gizlenebilmekte ve bu suçlar devlete mal edi
lebilmektedir. 

Geçici köy korucusu uygulamasının diğer önemli bir sakıncası da şudur : Gerekli eğitim 
ve formasyondan yoksun, niteliksiz köylülerin bu göreve atandıklarını biliyoruz. Silahlı müca
dele verdikleri kimseler, gerilla eğitimi görmüşlerdir. Bu mücadelede açık bir dengesizlik oldu
ğu ortadadır. Açıkladığım bu yasal ve fiilî nedenler ve sakıncalar karşısında, geçici köy koru
culuğu uygulamasından süratle vazgeçilmesi gerektiği kanısındayız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; her yönüyle gelişmekte olan ülkemizde, artan nüfusa 
paralel olarak meydana gelen hızlı şehirleşme ve bunun sonunda ortaya çıkan ulaşım sorunları 
ve gelişen teknolojiyle taşıt sayısındaki büyük artışlar, trafik sorununuzda beraberinde getir
miş bulunmaktadır. Bilindiği gibi, ulaştırma, karayolu, demiryolu, denizyolu ve hava taşıma
cılığı olarak bir bütündür ve birbirleriyle direkt ilişkili bir sistemdir. Bu sistemlerin yük ve yol
cu taşımacılığında birbirleriyle yakın ilişkileri bulunmakta, ve bunlardan birinde meydana ge
len değişme ve gelişme, diğer sistemleri de etkilemektedir. 

Ülkemizde yolcu taşımacılığının yüzde 95.7'siyle, yük taşımacılığının yüzde 76.4'ü kara
yollarında yapılmaktadır. Taşımacılığın, deniz, hava ve demiryollarına düşen payı ise, çok dü
şük ve yetersizdir. Bu yetersizlik, trafik kazalarında uğranan insan kayıpları yanında, maddî 
kayıplarla birlikte, hava kirliliğini, enerji ve zaman israfı gibi, ülke ekonomisinde telafisi mümkün 
olmayan kayıplara da neden olmaktadır. Hava, deniz ve demiryollarıyla yapılan yük ve yolcu 
taşıma kapasitesinin artırılarak yükseltilmesi, hiç şüphesiz, karayolu taşımacılığının yükünü 
önemli ölçüde azaltabilecektir. , 
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Trafik kazaları, alınan bütün tedbirlere rağmen ülkemizde can almaya devam etmekte, yılda 
binlerce insanın ölümüne, sakatlanmasına ve milyarlarca liralık millî servetin ziyan olmasına 
sebep olmaktadır. Hiç şüphesiz ki, ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına sebep olan ku
surlu unsurların başında, sürücü ve yaya olmak üzere, insan faktörü gelmektedir. 

Trafik kazalarının kusurlu unsurlara göre dağılımı şöyledir : Sürücü yüzde 82.25, yaya 
14.55, araç 2.11, yol 0.65, yolcu yüzde 0.41. 

Her ne kadar, trafik kazalarına sebebiyet veren kusurlar içerisinde, yola verilen kusur ora
nı yüzde 65 olarak gösterilmiş ise de, gerçeği yansıtmadığı muhakkaktır. Yolun fizikî yapısının 
yetersizliği, yolların bölünmüş hale gelmemesi, şerit çizgilerinin olmayıp, trafik işaretlerinin 
noksanlığı; yolun yapımı ve bakımı sırasında, trafik güvenlik ve tedbirlerinin yeterli olmayışı; 
yol sathında meydana gelen çukurların ve kavşakların ıslah edilmeyişi; alt ve üst geçitlerin bu
lunmayışı gibi altyapı hizmetlerinin arzulanan düzeyde olmaması, şüphesiz, trafik kazalarının 
meydana gelmesine zemin hazırlamakta çok önemli derecede rol oynamaktadır. 

Kazaların, insan, araç ve yol unsuru açısından her yıl değerlendirmeye tabi tutularak, elde 
edilecek sonuçlara göre bunların ıslahı yoluna gidilmesi, gerekli işaret levha ve cihazlarıyla do
natılması, hiç şüphesiz, kazaların azaltılmasında önemli ölçüde yeri ve payı olacaktır. 

Günlük insan hayatıyla iç içe olan trafik olayı, aynı zamanda toplumumuzu teşkil eden 
tüm fertlerin ortak meselesidir. Altyapının iyileştirilmesi, trafik mühendisliğine ilişkin hizmet
lerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, trafiğe iştirak edenlerin eğitim seviyesinin yükseltilmesi, 
hiç şüphesiz, kazaların azaltılmasında çok önemli yeri ye payı olan kalıcı tedbirlerdir. 

Trafik hizmetleriyle ilgili kuruluşların ve özellikle tüm vatandaşlarımızın, trafik ile ilgili 
kanunî görevlerini, sorumluluk duygusu içinde yerine getirmeleri şarttır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yıllık yüzde 70'leri aşan enflasyon; milyarlarca do
lar iç ve dış borç; bozulmuş sosyal, ekonomik ve toplumsal yapı; ağır darbeler almış, yıpratıl
mış ve dejenere edilmiş bir kamu yönetimi; işsizlik, fakirlik, terör, adam kayırma; çeşitli amaç 
için kullanılmış ve devleti milyarlarca dolar zarara uğratmış hayalî yatırımlar ve ticaretler, Ana
vatan döneminden devir alınan enkazın sadece bir parçasıdır. 

Hükümetimizin amacı, bozulan bu yapıyı en kısa zamanda ıslah etmektir. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Belli oluyor... 

MUZAFFER ARIKAN (Devamla) — Sizin sekiz yılda yaptıklarınız belli oldu zaten. Hiç 
olmazsa, bize şöyle biraz müddet tanıyın. 

Halktan alacağımız güven ve destekle, tüm zorlukların üstesinden gelinecektir. 
Tüm toplumların temelini oluşturan inanç ve düşünce özgürlüğüne sahip çıkmak ve bunu 

geliştirmek azim ve kararındayız. 
Yine, Hükümetimizin amacı, ülkemizde, ekonomik, siyasî, sosyal huzur ve barışı yeniden 

kurmak; vatandaşlarımızı bunaltan hayat pahalılığına ve işsizliğe çare bulmak; halkımızın ya
rınını güvence altına almak ve bu konuda gerekli sosyal reformları yapmak; toplumsal adaleti 
gerçekleştirmek; doğu ve güneydoğu bölgelerimizdeki huzursuzluğu barışçı yollarla çözmek 
ve bu bölgemizde yıllarca ihmal edilen eğitim, altyapı, sağlık sorunlarını çözüp, ekonomik ve 
sosyal düzeni sağlamaktır. 

Bu düşünce ve duygularla sizleri saygıyla selamlar, bütçenin Bakanlığımıza ve milletimize 
hayırlı olmasını dilerim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. ^ 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Ankara Mil

letvekili Sayın Mehmet Kerimoğlu. 
Buyurun Sayın Kerimoğlu. 
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SHP GRUBU ADINA MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, ülkemizde son günlerde üst üste gelen çığ felaketi, grizu 
patlaması, deprem felaketinden ötürü hayatlarını kaybedenlere Tanrı'dan rahmet, geride ka
lanlarına, Yüce Ulusumuza başsağlığı diliyorum. 

Bu zor günleri büyük bir olgunlukla aşmaya çalışan, başta Başbakanımız Sayın Süleyman 
Demirel'i, Başbakan Yardımcısı Sayın İnönü'yü, tüm Bakanlar Kurulunu kutluyorum ve yitir
dikleri için, Yüce Ulusumuz adına başsağlığı diliyorum. "Her şeye rağmen" diyorum; çünkü, 
bu ülkede yetki ve sorumluluklarını aşanlar, bu ülkede tarafsız bir biçimde, ülkeyi, devleti tem
sil etmesi gerekenler, "dayanın ha, dayanın ha, bu Hükümet gidicidir" diyor. Bu oyunlara gel
meden, olgunlukla, metanetle bu görevleri sürdüren Bakanlar Kurulumuzu tekrar bir daha kut
luyorum. ' 

Yine, sözlerime başlamadan önce, terörün her türünü şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. 
(Alkışlar) 

Yine, sözlerime başlamadan önce, bu ülkenin Nevruz Bayramını halkımıza haram eden 
acılar içinde kutlatan PKK terörünü de kınıyorum (Alkışlar) 

Yine, bu ülkenin önemli bir sorununu, insana, insan dışkısı yedirerek çözmek isteyenleri 
de kınıyorum, lanetliyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Yine bu ülkede her türlü çözümü şu çatı altında bulmak isteyenlere, yani, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üstüne terör estirenleri de lanetliyorum, kınıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sevgili Keçeciler, burada "siz bunları çözemezsiniz, 
bu hükümetin kuruluşunda zaaflar var" buyurdular. Hiç endişelenmesinler; bu Hükümetin 
kuruluşunda özellikler var, güzellikler var. Kırk yılın karşıtlığı, bu parlamonto çatısı altında 
birleştirilmiştir, kaynaştırılmıştır. Neyin adına? Bu ülkenin, yani sizlerin yıllardan beri bozduk
larınızı düzeltmek üzere, burada dostluk vardır, kardeşlik vardır. Onun için, hiç endişelenme
yin. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Üçe bölündünüz üçe!.. * 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — İnşallah. 
MEHMET KERİMOÖLU (Devamla) — Bu Hükümet, büyük bir toplumsal uzlaşmayı 

arkasına alarak yol yürümüştür. Ben, buradan ANAP Grubunu da uyarıyorum, hâlâ Genel 
Başkanlığınızı bırakmayanları da uyarıyorum : Bu Hükümet, çok şeyin üstesinden gelecektir, 
bu Hükümet, Türkiye'ye demokrasiyi getirecektir; hiç eseflenmeyin... 

BAŞKAN — Sayın Kerimoğlu, biraz bekler misiniz? 
ŞADt PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Karanlıkta iş yapmak daha güzeldir; devam et... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Karanlıkta iş yapmak zatınıza mahsustur. Bir arı

zayı bile mesele yapıyorsunuz. 
SADİ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Siz de millî bir arızasınız zaten. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, elektrik arızasının giderilememesi, çalışmalarımızı en

gellemesi sebebiyle, Birleşime -saat ifade etmiyorum- elektrik gelinceye kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.10 

—— e 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM , 
Açılma Saati: 15.11 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Işılay Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1992 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kamımı Tasarıları 
üe 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluklar Kesinkesap Kanunu Tasardan (1/325, 

j/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S Sayılan : 25, 26; 48, 46) (Devam) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 
1. — içişleri Bakanlığı 1992 Malî Yûı Bütçesi 
2. — içişleri Bakanlığı 1990 Malî Ydı Kesinhesabı 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
1. —Emniyet Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yûı Bütçesi 
2. —Emniyet Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yût Kesinhesabı 
b) Jandarma Genel Komutanlığı 
1„ —• Jandarma Genel Komutanlığı 1992 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Jandarma Genel Komutanlığı 1990 Malî Yûı Kesinhesabı 
c) Sahü Güvenlik Komutanlığı 
1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1992 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1990 Malî Yûı Kesinhesabı 
BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere bıraktığımız yerden devam 

ediyoruz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Kerimoğlu. 
Devam buyurun Sayın Kerimoğlu. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kürsüden, iki sefer, değerli arkadaşlarımızı uyar
mıştım. Türkiye'nin çok önemli ciddî meseleleri, böyle, aklımızın estiği gibi, kaçmaya müsait 
değildir, özellikle uzun yıllar devlette sorumluluk taşımış olan ANAP İktidarının sözcülerinin 
sözlerini dikkatle izledim. Acaba, yaşananlardan bir ders çıkarılmış mı, olumluya doğru bir 
yöneliş var mı; ama, maalesef, üzülerek gördüm ki, arkadaşlarımız, hâlâ, bu ülkede yaşanan
ların ve yarın yaşanacakların farkında değiller. Ülkemizin güneydoğusunda, güzel bir coğraf
yasında son günlerde yaşadığımız olaylar, öyle hafife alınacak, ya da bazı duygular kaşınarak 
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çözülecek bir sorun değildir. Bunu ciddiye almak zorundayız. (ANAP sıralarından "hafife alan 
kim" sesleri) 

H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) —• Ciddiye alın, olağanüstü hale evet deyin. 
MEHMET KERtMOĞLU (Devamla) — Olay açıktır. Bu güzel ülkemizin bir yığın soru

nunun çözülmesi; enflasyon sorununun çözülmesi, hayat pahalılığı sorununun çözülmesi gibi 
sorunların çözülmesi, ülkemizin bu güzel coğrafyasındaki sorunlarının çözülmesiyle ilgilidir. 
Ben, bunu, bir hastaya benzetiyorum, hem de apandisit sancısı içinde kıvranan bir hastaya. 
Apandisiti alınmadan, hastanın sağlığına kavuşması mümkün değildir. 

işte, aramızdaki fark şurada ortaya çıkıyor : Bunun iki yolu var; ya sindireceksiniz ya da 
kucaklayacaksınız. Ülkede, on yıldır özellikle bu soruna çözüm, baltayla apandisit ameliyatı 
yapar gibi yapılmıştır. 

Yeni Hükümetimizin, yeni yaklaşımı, ülkemizin bu güzel coğrafyasındaki insanları kucak
layarak, severek, okşayarak, o insanları teröristlerden ayırarak yapılmak isteniyor. Lütfen bu
na saygı duyun, lütfen buna sahip çıkın. Bu Yüce Parlamento altındaki arkadaşlarımızı, aklı
nızın estiği gibi, bir yerlere yazmayın. Bu Parlamento çatısı altında Türkiye'nin sorunlarının 
demokratik yollardan çözüleceğine inanarak, tüm değerli, onurlu milletvekillerimiz buraya gel
mişlerdir. O yüzden, bu konuyu tartışırken, değerlendirirken çok dikkatli olmamız gerektiğine 
inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle, tçişleri Bakanlığı deyince aklımıza hemen 
güvenlik sorunları geliyor, yani polis teşkilatı ve jandarma teşkilatı geliyor. Oysa, tçişleri Ba
kanlığımızın görevi sadece orada sınırlı değildir. Ben bunu doğal sayıyorum; çünkü, 12 Eylül 
ideolojisi ve onun sivil uzantıları bu devleti o hale getirdi ki, vatandaşın aklına ilk gelen şey 
ya polistir ya jandarmadır. Artık, bu ülke, gerçekten sorunlarını çözmek istiyorsa, polis devleti 
olmaktan çıkmalıdır. Her sorununu demokrasi içinde çözmenin yollarını, yöntemlerini bul
malıdır, araştırmalıdır. Bu olaylara böyle yaklaşırsak, ancak sorunları çözeceğimize inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güvenlik, demokratik çerçeve içerisinde, güçsüzü, güç
lüye karşı koruyan bir sistemler tertibatıdır. Bu, anayasasından, tüm yasalarına kadar böyle
dir. Oysa, özellikle 12 Eylül İktidarının bize dayattığı, vatandaşa devleti korutmak gibi, bence 
çok yanlış bir anlayışla işe başlanmıştır. Aslında, devletimizi örgütlerken, vatandaşın haklarını 
korumak üzere, güvenliğini sağlamak üzere yola çıkmalıydık, öyle olmalıydı, öyle olacaktır. 

Eğer bu ülkenin önemli sorunlarını çözmek istiyorsa, mutlaka, kafamızın bir köşesine şu
nu yazmak zorundayız : Türkiye'nin güvenlik sorununun güçle çözüleceği yanılgısından uzak 
durmak zorundayız. Elbetteki gücün çok büyük önemi vardır; ama, herhangi bir yerde, her
hangi bir sıkıntı varsa; yani bugün güneydoğuda yaşadığımız gibi herhangi bir sıkıntı varsa, 
sadece, olayı, güvenlik boyutu ile ele alırsak yanılırız. Oysa, onun, sosyal boyutları vardır, si
yasal boyutları vardır, ekonomik boyutları vardır. Bunları bir bütünlük içerisinde görmek zo
runluluğumuz vardır. 

Bu sorunların çözümünün, her şeyden önce, her türlü duygusallıktan arınarak sağlanabi
leceğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ülkenin güvenlik sorunlarını çözebilmek için, ön
ce güvenliği tesis etmek üzere görevlendirdiğimiz güvenlik görevlileri üzerindeki, özellikle 
12 Eylül döneminden kalan gölgelerin silinmesi gereklidir. 
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ŞADt PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Gölge ne?.. 
. MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Şudur sevgili milletvekili; çok basit bir gözlemi

mi dile getirmek istiyorum. Canı pahasına görev yapmak isteyen bir polis arkadaşım, herhangi 
bir dolmuşa bindiği zaman, yanındaki insanın elbisesini topladığını görüyorum. Haklıdır, hak
sızdır; ama, Türkiye'de, özellikle 1980 döneminde önemli bir zedelenme vardır. Sayıları 100 
bini aşan polis teşkilatı içerisinde, bunların sayısının yüzde 1 bile olduğuna inanmıyorum, tek
rar ediyorum; 100 bini aşkın bir polis teşkilatı içerisinde, bu tür insanların, güvenlik güçlerimi
zi topluma yanlış tanıtan bu tür insanların, yüzde l'i aştığına inanmıyorum ve bunların yap
tıkları, çoğu kez, özellikle sizlerin döneminde, bugüne kadar hasıraltı edilmiştir, sorgulanma-
mıştır. 

ŞADt PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, bugün bile, Türk Silahlı Kuvvetlerine 
ve güvenlik mensuplarına, şu manzarada, aynı taarruzu ustalıkla yine bize yutturuyor... Ayıp 
yahu!.. 

MEHMET KERtMOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, güvenlik güçlerimizin her 
türlü haklarını biz koruruz; onu size düşürmeyiz. 

ŞADt PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Sana düşmez... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Ben, onları, sizin zihniyetinizden kurtarmak is

tiyorum, korumak istiyorum; söylediğim sadece budur. 
Güvenlik güçlerimizin, canı pahasına, her türlü ağır şartlarda görev yapan güvenlik güç

lerimizin özlük hakları, sorunları mutlaka çözülmelidir. Çünkü, biz burada görev yaparken 
can korkusu çekmiyoruz; ama, orada her türlü ağır şartlar içerisinde görev yapan güvenlik güç
leri, canı pahasına o görevi yapıyor, öyleyse, onların başkalarından farkı olmalıdır; özlük so
runları çözülmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sevgili Bakanımdan özellikle ricam; son on yıldır, 
Türkiye Cumhuriyetinin güvenlik görevlisi, devletin değil, iktidarların güvenlik görevlisi olmuştur. 

H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — Ayıp!.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Bu yanlışlık ortadan kaldırılmalıdır. Özellikle, 

kademeler arasında yapılan sınavlarla, polis, elbette ki devletin değil, iktidarın polisi olmuştur. 
Zaman zaman karşılıklı savunmalar oluyor. Çok fazla kadro olduğundan sınavların ya

pıldığı söyleniyor. Oysa, küçük illere gittiğiniz zaman, emniyet müdürlüklerinin, şube müdür
lüklerinin görevlerini, komiser yardımcılarının yaptığını açıkça görürsünüz. O anlamda, ben
ce, kademeler arasındaki sınav, ancak ve ancak emniyet güçleri arasında bir güvensizlikten başka 
bir şey getirmiyor. 

Türkiye'de uzun yıllar tartışılan işkence iddialarının ortadan kaldırılması için mutlaka ve 
mutlaka adlî polis kurulmalıdır. 

Bugünlerde görüyoruz; özellikle güneydoğuda, Edirne'nin bir köyünden, Manisa'nın bir 
köyünden, Trabzon'un bir köyünden aldığınız 20 yaşındaki bir delikanlıyı, 3 aylık bir temel 
eğitimden geçirdikten sonra, sözümona, terörist peşine gönderiyoruz... Bu, kendi çocukları
mızı, kendi ellerimizle katletmek değil midir? Yanlış değil midir?.. 

Ayrıca, Türkiye'de on yıldır çok ince bir propaganda sürdürülüyor ve o genç daha göreve 
başlamadan, karşısındaki insanı, "eğer uyanık olmazsam bu insan benim düşmanımdır" gözüyle 
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görüyor. Bu tereddütler ve gerginlik içerisindeki gence, eğer bir köyü teslim ederseniz, eğer bir 
mezrayı teslim ederseniz, elbette ki, güvenlik konusunda ehil olan insan kadar duyarlı davra
namaz. Sonuç olarak, Türkiye'nin her tarafında, jandarma, aslî görevine; ordumuz, yurt sa
vunmasına dönmelidir ve kır polisi kurulmalıdır. Çünkü, güvenlik olayı, Türkiye'de ciddiye 
alınmalıdır. 

Diğer taraftan, artık, polisimiz ve güvenlik güçlerimiz Cibali Karakolu gibi çalışmamalı-
dır. Türkiye'de, güvenlik güçlerimiz, her türlü teknik donanıma sahip olmalıdır, alanlarında 
uzmanlaşmalıdır. Ancak, böylelikle çağdaş bir güvenlik gücü sağlayabiliriz. 

Yine, Türkiye'de, kademeli bir biçimde, asayiş ve trafik görevleri yerel yönetimlere devre
dilmelidir. Siyasal sorumluluğu bulunan insanlar o erklerin başında olmalıdır. Merkezî teşki
lat uzmanlaşmalıdır. Eğer o uzmanlaşmayı sağlayamazsak, elbette ki, faili meçhul cinayetlerin 
sonucunu alamayız. 

Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, emniyetin hiçbir kurumu kapalı ol
mamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, özellikle güneydoğu olaylarında -ben birkaç sefer o 
bölgede inceleme yaptığım için gördüm ki- hiç telaşa mahal yoktur. Çünkü, o bölgedeki insan
larımızın, yurttaşlarımızın büyük bir çoğunluğu devletin yanındadır, demokrasinin yanında
dır, Parlamentonun yanındadır. Yeter ki, biz, olaylara yaklaşırken, burada hissettiğimiz, izle
diğimiz gibi, insanları ayırarak, kamplara bölerek ya da dışlayarak değil; severek, okşayarak 
yürümesini bilelim. En azından, şu Parlamento çatısı altında birbirimizi sevmesini bilelim. Bunun 
için, İktidarın bir kanadına mensup bir partinin sözcüsü olarak öneriyorum : Bu Mecliste tüm 
siyasî parti gruplarının katılacağı, özellikle teröre yönelik bir alt komisyon oluşturulmalıdır. 
Ülkemizin bu önemli sorununu, alt komisyonda, tüm çağdaşlığıyla, bilimselliğiyle, siyasal göz
lemlerimizle tartışmalıyız. Çözüm önerilerini birlikte üretmeliyiz. Çünkü, bu sorun, hepinizin 
ortak sorunudur. 

Aynı zamanda, güneydoğuda güvenlik güçleriyle birlikte devletin diğer organlarını da ha
rekete geçirmek zorundayız. Çünkü, orada -bizzat gördüm- korkunç bir tedirginlik, yay gibi 
bir geriliş var. Yani, ne bir güvenlik görevlisinin altı ay süreyle ona dayanması mümkündür, 
asabının bozulmaması mümkündür, ne de ondört yıldır o ağır koşulları yaşayan bölge halkı
nın buna asabının bozulmaması mümkündür. O zaman, bu devletin sadece polisi, jandarması 
değil, sosyologları da var, psikologları da var, bilim adamları da var, başka kurumları da var; 
bunları da mutlaka harekete geçirmek zorundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle ANAP Grubu sözcülerinin, Sayın Başbaka
nıma, Sayın Başbakan Yardımcıma söyledikleri sözleri pek o kadar cevaba değer bulmuyorum. 
Çünkü, biliyorlar ki, onlar, ülkede demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçiren li
derler olarak tarihe geçecekler. Ben, bu inancımı hiçbir zaman yitirmedim. Değerli Hükümeti
mizin her türlü çalışmalarına Grup olarak katkıda bulunmaya çalışacağız. 

Bazı değerli sözcüler, aldıkları talimatlar gereği, özellikle Hükümet ortaklığını kaşıyabil
mek için bazı şeyleri sık sık tekrarlıyorlar. Şunu bilesiniz ki, bir siyasal partinin sözlerini, o 
partinin organları belirler, yani sözcüleri belirler, yani genel başkanları belirler. Burada bir şe
ye çok açıklıkla yanıt vermek istiyorum, özellikle ANAP Grubu sözcüsünün yanıtlanmasını 
istediği bir soruya yanıt vermek istiyorum. SHP içerisinde, Türk Ordusuna, işgal ordusu diyen 
yoktur. Onu diyen olduğu zaman, biz, o adamı kolundan tutar kapının önüne bırakırız. 

[ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar (!) ] 
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YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Diyorsunuz, diyorsunuz!.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Ancak, olay, tamamen bir çarpıtmadır. Biz bu

rada iktidar ortakları olarak, her türlü demokratik düşünceye açık olup, sorunlarımızı baştan 
protokolla belirleyerek oluşturduğumuz Hükümeti devam ettiriyoruz. Birileri gibi, çıkar uğru
na, dört eğilimi bir araya getirerek, sekiz yıldır bu ülkenin üstünde terör estirmedik. Elbette 
ki, birbirimizi dinleyeceğiz ve birbirimizin sorunlarını anlayışla karşılayacağız. 

OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Üç parçaya ayrıldınız... 
SADİ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Bugün sizin bir sıkıntınız var. 
MEHMET KERtMOĞLU (Devamla) — O sizin sıkıntınız efendim. 
Ayrılmayacak... 
BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale etmeyelim lütfen. 
MEHMET KERtMOĞLU (Devamla) — Boşuna umutlanıyorsunuz. Biz tüm olgunlukla 

sorunlarımızı çözeceğiz ve çözmesini de biliyoruz. 
Yanlış anlamadıysam, Sayın Keçeciler "PKK kimdir?." sorusunu sordu. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu çatı altında bu soruyu sormayacak kişiler ANAP'ın 

sözcüleridir. Çünkü, PKK, 12 Eylülden bu tarafa, sizin de devam ettirdiğiniz yanlış uygulama
ların bir ürünüdür, bir çocuğudur. Onu güçlendiren de, geliştiren de, Türkiye'nin başına bela 
eden de sizlerin o kafalarıdır. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Önce de vardı; PKK yeni değildir. 
MEHMET KERtMOĞLU (Devamla) — O yüzden, o soruyu en son soracak sizlersiniz; 

ama, bilin ki, Türkiye'de, demokrasi içerisinde, demokratik çözümlerle birkaç yıl sonra o so
ruyu sormayacak duruma geleceksiniz... * 

SADİ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — PKK'yı bir lanetlesene... 
MEHMET KERtMOĞLU (Devamla) — Sözlerimin başında ettim, o konuda kompleksi

miz yok. 
Ayrıca, bir ANAP Grubu sözcüsü, sözümona, bizim emniyetten PKK'IıIarı almak gibi 

bir girişimimiz olduğundan bahsettiler. Ben o bölgeye üç kez gittim. Hiç birinde böyle bir tale
bim olmadı; ama, "4 yaşındaki çocuğu bırakın" dedim; bu nedenle bir talebim olmuştur. Fa
kat siz, yıllardan beri, 4 yaşındaki çocuğu PKK'lı gördüğünüz için bu ülkeyi bu hale getirdiniz. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, zamana dikkat edin. 
SADİ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Heyecanlanmayın, yavaş söyleyin. 
BAŞKAN >— Müdahale etmeyelim efendim. 
MEHMET KERtMOĞLU (Devamla) — Heyecanlanmıyorum. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yanlış anlamadıysam bir değerli arkadaşımız, Sayın 

Başbakanın, gece birinin elinde, gündüz birinin elinde demesini bir zafiyet olarak, değerlen-
dirdi, bunun bir devlet sırrı olarak saklanması gerektiğini belirtti. 

Değerli arkadaşlarım, koskoca Osmanlı İmparatorluğunun, yeterince bilgilenmemek ve 
yanlış bilgilenmek sonucu yıkıldığını hepimiz biliriz. Eğer bir ülkede gerçekten durum oysa, 
bunu Yüce Parlamentonun bilmesinde bir sıkıntı göremiyorum. Çünkü, demokrasi içinde her 
türlü sorunumuzu, bu parlamento çatısı altında çözmek zorundayız, öyleyse, Parlamentonun 
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bunu bilmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ben de burada, tüm gezilerim sonucu ne gördüysem, 
hiçbir şey katmadan, tüm çıplaklığıyla anlatmaya çalıştım. Çünkü, demokratik çözümler, an
cak, danışarak, tartışarak, bilgilenerek sonuçlanabilir. 

Şimdi, değerli arkadaşımızın da söylediği gibi, özellikle güneydoğu gezilerimizde gördük 
ki, sözümona özel olarak yetiştirilmiş timler olaydan rahatsız; bunu bir çözüm olarak görmü
yorlar. Bölgede 100 özel tim görevlisiyle karşılaşmışsam, 99'u, "Ne olursunuz ağabey, bu ola
ya Parlamentoda çözüm bulun, bizi bu sıkıntıdan kurtarın" demiştir. Şimdi, ben bunu burada 
söylemekten geri mi durmalıyım? Siz değerli milletvekillerini bu konuda bilgilendirmemen 
miyim? 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Ne yapalım; onu söyle... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Ne öneriyorsunuz; onu söyle... 
BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmayalım. 
Sayın Kerimoğlu, siz konuşmanıza devam edin. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Önerim, hep birlikte bunun çözümünü bulalım. 
Değerli ANAP sözcülerinin bir konuda da bir şey söylemeye hakları yok; özellikle beledi

yeler konusunda hiç hakkınız yok. 
BAŞKAN — Efendim, söyleme hakları var da, siz itiraz edersiniz... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Çünkü, bu ülkede basın yoluyla belediyelerin elini 

kolunu bağlayan sizlersiniz; ama, hiç düşünmeyin, hiç üzülmeyin, biz, belediyeler arasında hiçbir 
fark gözetmeksizin hepsinin elini kolunu ve bağlarını çözeceğiz; çünkü, onlar bizim insanları
mıza hizmet etmeye çalışıyorlar. 

Gene değerli sözcü, "SHP nerede?" diyor. SHP ve DYP, sizin yıktıklarınızı onarmakla 
meşgul, Türkiye'nin önemli sorunlarına çözüm aramakla meşgul... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — DYP'yi karıştırma sen. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — O yüzden, SHP'nin nerede olduğunu inşallah 

önümüzdeki haziran seçimlerinde gene göreceğiz. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Sonuncu parti olduğunuzu daha bil
miyor musunuz? 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Şu anda nerede, onu söyleyin siz. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şunu her

kes bilmelidir ki, Türkiyemizde, millî ve manevî duygular kimsenin tekelinde değildir. Türk 
Milletini sevmek, sizin yaptığınız gibi, sadece yerinizden sataşmakla olmaz; Türk Milletini sev
mek, onun sorunlarını çözerek, ona hizmet ederek mümkündür, ona demokrasinin özellik ve 
güzelliklerini anlatarak, yaşatarak mümkündür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle ANAP Grubunun sözcülerini uyarıyorum; 
ateşle oynuyorsunuz. Türkiye'nin, terör gibi önemli bir konusuna duygusal yaklaşımlarla çö
züm bulamazsınız. Eğer bunu bilmeden yapıyorsanız sizleri aklıselime davet ediyorum; bilerek 
ve görev olarak yapıyorsanız, yani "dayanın, az kaldı, bir ay kaldı, iki ay kaldı" gibi sözlere 
kapılarak yapıyorsanız; aldanıyorsunuz. Bunun altında kalacaksınız, Yüce Parlamento size ge
rekli yanıtı verecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum; sağ olun. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kerimoğlu. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güney. 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, Sayın konuşmacı, konuşmasının bir bölü
münde sorumsuzca bir ifadede bulunmuştur ve burada, PKK denilen cani örgütün bizim ürü
nümüz olduğunu ifade buyurmuşlardır. Bu yanlış ifadeyi... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O not nereden geldi, siz onu söyler misiniz?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) T- Bu beyan üzerine söz istiyorum Sayın Başkan. 
Ayrıca, bu notu da kendim yazdım. 
BAŞKAN — Sayın Genç, öyle bir yetkiniz var mı efendim? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben o notun nereden geldiğini gördüm. 
BAŞKAN — Sayın Güney, devam buyurun efendim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)— Bu sataşmaya cevap vermek istiyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz burada oturuyoruz ve size notların nereden geldiğini bi

liyoruz. . 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Hîç kimseden gelmedi... 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Ülkü Güney'e, İçtüzüğün 70 nci 

maddesi uyarınca söz veriyorum. -
Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; evvela, her zaman 
ifade ettiğim gibi, bu Mecliste, ileri geri konuşan, hiçbir şey bilmeden, konuşmuş olmak için 
konuşan bir arkadaşımızın izahatını, daha ben kürsüye çıkmadan önce gördünüz. Bu yazı da 
benimdir, ifade de benimdir, düşünce de benimdir; şimdi söyleyeceklerim de, benim bildiğim, 
benim inandığım şeylerdir; bunun böyle bilinmesini istirham ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben o notun nereden geldiğini gördüm Sayın Güney. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, burada, benden önce konuşan 

Sayın Kerimoğlu, maksadını da aşan bir ifadeyle, "PKK, bundan önceki sekiz yıllık iktidarın 
bir ürünüdür" diye talihsiz bir beyanda bulunmuştur. 

~ MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) — "Yanlış uygulamaların ürünüdür" dedim Sayın 
Başkan... 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Bu arkadaşın, PKK'yı ve PKK'yla ilgili konuları bilmeden, 
burada, sadece bir meşru müdafaa içinde konuştuğunun herkes farkında. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Anlayamadım; neyin meşru müdafaası?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, PKK örgütü, 1970'Ii yıllarda, herke

sin bildiği gibi, Lice'de illegal hükümet kuruyordu, 1970'li yıllarda zaten her türlü eylemlerine 
başlamıştı. Burada konuşan arkadaşımız bunun farkında değil; bu bir. 

İkincisi, Anavatan Partisi, ülkenin bölünmez bütünlüğünü daima müdafaa etmiş ye dai
ma müdafaa edecek bir partidir. Bunu her zaman burada ispat etmiştir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Anavatan Partisi, her zaman, ülkeyi bölmek isteyen illegal örgütlerin karşısında millî 
birlik ve beraberliğin bir simgesi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu türlü talihsiz, 
haksız beyanların burada yapılması yanlıştır arkadaşlar; bunlar, hiç kimseyi bir noktaya gö
türmez. Herhangi bir partiyi ve geçmiş bir iktidarı bu şekilde kötülemek, karalamak, ancak 
tansiyonu yükseltir, birtakım yanlış anlaşılmalara neden olur; bundan da hiç kimse bir kazanç 
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sağlayamaz. Bunlar yanlış şeylerdir... Lütfen... Ülkemiz için en hassas konular olan bu konu
lardaki ifadelerde son derece dikkatli konuşulması, son derece iyi hazırlanarak kürsüye gelin
mesi gerekir. Aksi halde, buraya çıkıp, "sekiz seneden beri yapmış oldukları işlerden dolayı, 
PKK örgütü, onların ürünüdür" diye bir ifadede bulunmak, sadece hafifliktir ve böyle bir ke
limeyi de bu Gruba yakıştırmadığımı ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Güney. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, arkadaş, "elimdeki kâğıdın ne olduğunu bil
meden ileri geri konuşuyor" diyerek bana sataştı. 

Siz, biraz önce buraya bir not gönderdiniz... 

BAŞKAN — Ben mi gönderdim? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Tabiî siz gönderdiniz; arkadaşlar getirerek oraya notu bırak
tılar; ben gözümle gördüm. Eğer o notta bu ikaz yoksa, ben sözlerimi geri alıyorum. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — O zaman, özür dilemen lazım... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Orada taraflı hareket ettiğini yakalamak için söyledim. 

BAŞKAN — Bu yüce ve kutsal kurulun, çalışma usulleri, teamülleri ve adabı vardır. Bu
rası Hyde Park değildir. Kamer Beyin yaptığı gibi, her aklına esen, şöyle bir ferahlayayım diye 
ağzına geleni söyleyemez veya soramaz! Buna rağmen, bir sayın milletvekili olduğu için, bura
ya kadar da zahmet buyurup şöyle salına salına birşeyler de söylediği için arzı cevap ediyorum. 

Evvela şunu söyleyeyim; böyle bir hak yok, böyle bir yükümlülük yok, böyle bir uygula
ma yok; ama, arzı cevap içre, arkadaşı da bir anlayın diye, bir daha tanıyın diye söylüyorum... 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Biz, iyi tanıyoruz... 

BAŞKAN — Yok canım, o kadar iyi tanımaya vaktin yetmez; daha yeni geldin. Sen yirmi 
haftadır buradasın, ben yirmi yıldır buradayım. (DYP sıralarından gürültüler) 

Beyefendiler, müsaade buyurun... 
Efendim, ciddiyete davet ediyorum... 
Bakın, Burdur'un sayın milletvekili, sevgili kardeşim; evvela, Türkiye Büyük Millet Mec

lisinde, hem de Başkana, sabredemeden, illa duyurmak ihtiyacı duyduğun derecede önemli bir 
konuyu* tespih çekerek ve böyle, kıraathanedeymiş gibi davranarak ifade edemezsin. 

İkincisi, ben bu bağıran arkadaşlara bakıyorum; sonra, buradan, grup sözcülerinin liste
sini alıyorum, bir aylık bütçe maratonunda, böyle, paylaşarak da olsa, hiçbir sözcülük veril
mediğini görüyorum; o zaman da diyorum ki, arkadaşlarıma hoşgörülü davranayım, onlar da 
yerlerinden bağırmak suretiyle rahatlasınlar... Siz, söyleyeceğiniz değerli fikirleri grup yöneti
mine kabul ettirin, sözcülük alın, gelin; biz de faydalanalım, siz de rahatlayın. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin rahatlamaya ihtiyacın var... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gelelim Sayın Genc'in sebebiyet verdiği bu konuşma
nın iç yüzüne : Sayın Akbulut bir pusula gönderdi; "öğleden önceki oturumda konuşan bir 
grup sözcüsünün (Sayın Köse'nin) isminden bahsederek, Erzincan Valisi hakkındaki beyanını 
kendisini suçlar biçimde ifade ettiğini, ona, açıklama yapmak suretiyle cevap vermek istediğini" 
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bildirdi. Ben de, İçtüzüğün ilgili maddesinin, bu hakkı, ancak aynı oturum içerisinde kullan
ma şartına bağladığını, oysa şimdi, oturumu bir zaruret olmadan tamamladığımızı ve yeni bir 
oturuma geçtiğimizi, dolayısıyla, usul muvacehesinde zatı devletlerine söz verme imkânımın 
bulunmadığını arz ettim. Onu da buradan, arkadaşlarım gibi, böyle ayağa kalkıp da uluorta 
konuşarak değil... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Uluorta sen konuşuyorsun, sen!.. 
BAŞKAN — Edep dahilinde bir pusulayla takdim ettim. Aramızdaki fark ve Kamer Be

yin anlayamadığı tatbikat budur. 
Arz ediyorum. 
Çalışmalara devam ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) . 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) —• Talep varsa, o talebi açıklarsın, biz de duyarız... Böyle 
tatbikat olmaz! 

BAŞKAN — Hangi talep?.. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya)'— Deminki talep... 
BAŞKAN —• Efendim, zatı âlinizin sol kanadına kadar Kamer Bey geldi, siz o ara... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Hayır, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Geçen gün uyuyordunuz; ama, bugün uyumuyorsunuz... Duymadınız de

mek ki... (ANAP sıralarından gülüşmeler) 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Ben şunu demek istiyorum : Sayın eski Başbakanın 

bir talebi varsa, içtüzüğe göre oradan açıklardınız, biz de duyardık; gizli kâğıt göndererek ol
maz ki... 

BAŞKAN — Hayır efendim, onu da söyleyeyim; tabiî, bunu adım adım öğreneceksiniz... 
(ANAP sıralarından gülüşmeler) 

Her müracaatı, böyle alelumum ilan etmek usulü yok; bir. İki; o dediğinizi yaparsam abesle 
iştigal olur. Yani, ne gereği var?.. Şimdi, burada bir sürü pusula var... Diyeceğim ki; buraya, 
falan arkadaşımız, İçtüzüğe göre yerine getirilmesi imkânı olmayan bir müracaatta bulundu; 
arz ediyorum... öyle mi yapalım? 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, Sayın Güney talepte bulundu, "sataş
ma var** dedi. Sayın eski Başbakan da "sataşma var'* deyip söz talebinde bulunurdu; ya kabul 
ederdiniz ya da reddederdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Yılmaz, malumuâliniz, bazı müracaatlar yazılı yapılır, bazıla-
, rı sözlü yapılır; aksine bir hüküm yok; ama, bu önerinizi, yeni içtüzük çalışmaları var, ilgili 

komisyona arz edin, faydalarını anlatın, benimserlerse, öyle hüküm koyarlar, bundan sonra 
öyle yaparız... Arkadaşımızınki değerli bir fikir nihayet... 

Değerli arkadaşlarım, çalışmalara, bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şahıslar adına; lehinde, Tunceli Milletvekili Sayın Sinan Yerlikaya. 
Buyurun Sayın Yerlikaya. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Yerlikaya, süreniz 10 dakikadır. 

— 302 — 



T.B.M.M. B : 59 23 . 3 . 1992 O : 3 

VAHDET SİNAN YERLIKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözleri
me başlamadan evvel, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, iç güvenliği ilgilendiren, dolayısıyla ülkemizi ilgilendiren büyük bir bakanlığın büt
çesini görüşüyoruz. Tabiî, meseleleri tartışarak çözümleyeceğiz. Bu, demokrasinin bir kuralıdır. 

Ben, Türkiye'deki yasaların nasıl olduğunu ve bu yasaların iç işlerine nasıl etki yaptığını, 
dolayısıyla mevcut hukukun nasıl bir durumda olduğunu tespit ederek sözlerime girmek is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, günümüzde, tüm dünya, insan haklarına daha da saygılı olma, insan 
onuruna daha da çok değer verme çabası içindedir. Bu, insanlığın uyanışıdır, insanın insan 
olma bilincine erişmesidir. Bu felsefe hukuka da yansımalıdır, hukuk da insanîleşmelidir. Hu
kuk, insanlara, özgürlüklerine kavuşmanın, bunları kullanmanın yolunu açmalıdır, özgürlük, 
insanın yaratıcı gücünü verimli hale getirmenin önkoşuludur; özgür insan, daha yaratıcı, daha 
üretkendir. 

Demokrasi, hukuk devleti gibi kavramlar, insan haklarına saygılı olmak için vardır. Çağ
daş hukukun temelinde insan haklan ve ahlak kuralları vardır. Çağdaş hukuk, insancıl hukuktur. 

tşte, bütün bu nedenlerle, ülkemizde, demokratikleşme çabalarının başarıya ulaşabilmesi 
için yeni bir Anayasa yapılmasına, sendikal hakların, düşünme ve örgütlenme özgürlüğünün, 
yargı bağımsızlığının, savunma hakkının, basın yasasının ve tüm toplumsal yasaların insancıl 
hukuk anlayışına uygun bir yönde yeniden düzenlenmesine, bir başka anlatımla, bir hukuk 
ve bir yargı reformuna gerçekten ihtiyaç vardır. 

"Her şey insan içindir" felsefesi, çağımızın felsefesi olmalıdır. Hukuk kuralları da, bu 
felsefeye koşut olarak, insan haklarını, ahlak kurallarını koruyan, savunan bir doğrultuda dü
zenlenmeli, insan onurunu yüksek tutmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 12 Eylül döneminin getirdiği yasalar, insancıl hukuk, gerçek hukuk 
ve demokratik sosyal hukuk devleti, ilkelerine ters düştü. Bu nedenle, 12 Eylülün ürünü olan 
1982 Anayasası, temel felsefesi yönünden, çağdaş devlet anlayışına aykırı olarak, devlete insa
nın üstünde bir yer vermiş, insanı ikinci plana itmiştir. Tabir yerinde ise, bu Anayasa, askerî 
bir talimnamedir. 

Bağımsız yargı, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü, basın özgürlüğü, sendikal haklar, ya
şam hakkı ve benzeri konularda antidemokratik kurallar getiren bu Anayasa, demokratik bir 
yönetimin anayasası olamaz. Keza, Basın Yasası, Dernekler Yasası, Sendikal Yasası, Toplusöz
leşme, Grev ve Lokavt Yasası, DGM Yasası, Avukatlık Yasası, Pişmanlık Yasası, Terörle Müca
dele Yasası, Ceza Yasası değişiklikleri, ceza yargılama usulü hakkındaki yasalarda yapılan ve 
savunma hakkını kısıtlayan değişiklikler, antidemokratik hükümlerle doludur. Bunlar kalk
madıkça, demokratik bir hukuk devletinin varlığından söz etmek mümkün değildir. 

21 inci Yüzyılın eşiğinde, işkence olgusu ülkemizde sürüyor. Bu, acı ve onur kırıcı bir du
rumdur. özellikle 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde işkence bir sorgulama yöntemi olarak uy
gulandı. Bu, insanın vücut bütünlüğüne ve onuruna kuşkusuz ağır bir saldırıdır. Bir insanlık 
suçu olan işkence uygulamaları, yıllardan beri kamuoyunda ve basında büyük tepkilere neden 
oldu. Bu nedenle, yeni Hükümetimizin en önemli meselelerinden biri de, işkenceyi mutlaka 
önlemesidir; işkencenin nasıl önlenebileceğini de araştırıp, mutlaka çözümünü bulmalıdır. 
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Bu nedenlerle, yıllardan beri önerilen adalet kolluğu kurulmalıdır. Adalet Bakanlığına ve 
cumhuriyet savcılığına bağlı olarak görev yapacak olan bu kolluk; sadece sorgu yapma yetkisi
ne sahip olmamalı, arama, kanıt toplama, yakalama gibi işlemleri de yapabilmelidir. Sorgu, 
cumhuriyet savcıları tarafından yapılmalıdır. Gözaltına alınan kişi, aynı anda avukatıyla gö
rüşme hakkına sahip olmalı ve avukat, müvekkilini her zaman doktora muayene ettirme yetki
sine sahip olmalıdır. İşkence yaptığı anlaşılan emniyet görevlisinin de görevine derhal Son ve
rilmelidir. 

Günümüz Türkiyesinde güncel sorun, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin tüm 
kurum ve kurallarıyla gerçekleşmesi ve yaşama geçmesidir. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü sıkıntıların, bunalımların nedenini üçbuçuk aylık bir Hü
kümetten sormak veya nedenini üçbuçuk aylık bir Hükümette aramak,sanırım büyük bir in
safsızlıktır. 

Sayın arkadaşlar, bizi bugünlere, 12 Eylül ve onun felsefesini tamamen benimsemiş ve onun 
sivil uzantısı olan geçen iktidarlar getirdi, özal İktidar, 12 Eylül döneminin bir parçası olarak, 
12 Eylülle, işçiler, diğer çalışanlar, dar gelirliler, çiftçiler ve köylüler aleyhine başlayan olumsuz 
koşulları, sivil iktidar etiketi altında sürdürdü. 

Bakınız, şu tespitlerimin yanlış olduğunu söyleyecek varsa, beri gelsin : 
Vergi sistemi ücretliler aleyhine bozulmadı mı? İşçilerimiz, yılın 23 günü, kesintiler için, 

yeni vergiler için çalıştırılmadılar mı? Bu nedenle, Türkiye, dünyada, kesintiler için en uzun 
süre çalışılan bir ülke değil midir? 

Borçlanmaya dayalı bir ekonomik politika uygulanmadı mı? özal İktidarı döneminde dış 
borçların gayri safı millî hâsılaya oranı 1983'te yüzde 35,9 iken, 1988'de yüzde 57,4'e yüksel-
medi mi? İç borçlar ise 1981 yılına göre 20 kat artırılmadı mı? 

Vergi sisteminin tümörü olan fonların sayıları lll'i geçmedi mi? Bunlar Parlamentonun 
denetiminden uzak tutularak harcanmadı mı? Bu fonlardan tekelci sermayeye kaynak aktarıl
madı mı? 

Gelir dağılımı konusunda, Malezya, Kenya, Güney Kore, Nijerya gibi ülkelerin gerisine 
getirilmedik mi? 

Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi yok edilmedi mi? 
Üniversiteler bilimsel ve yönetsel özerklikten mahrum edilmedi mi? Bilim adamları vatan 

haini ilan edilip, eğitim kurumlarından uzaklaştırılmadı mı? 
Atatürk adına, Atatürkçülük adına, onun devrim ve eserleri yer ile yeksan edilmedi mi, 

vasiyeti değiştirilmedi mi? 
Eğitim kurumları, antilaik, şeriatçı, teokratik unsurların işgaline terk edilmedi mi? Eği

tim kurumları medrese haline getirilmedi mi? 
Eziyet ve işkence kurumlaştırılmadı mı? İnsan haklan ihlalleri meydana getirilmedi mi? 

Halkın özgür iradesine ipotek konulmadı mı? 
Siyasî partilerin bir kısmı seçime sokulmadı mı? Seçeneksiz tek adaylı devlet başkanlığı 

seçimi yapılmadı mı? 
Yasa gücündeki kararnamelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi devre dışı bırakılmadı mı, 

yetkilerine el konulmadı mı? Sansür, ve sürgün kararnameleri Meclis denetiminden uzak tu
tulmadı mı?.. Temel hak ve özgürlükler askıya alınmadı mı? 
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Hasbahçe saltanat sefaları tertip edilmedi mi? Askerî araçlar papatyaların buyruğuna tes
lim edilmedi mi? Devletin parası har vurulup harman savrulmadı mı? 

Kamu çalışanları günlük ekmeğe muhtaç iken ve her türlü sendikal haktan yoksun bırakı
lırken, hak isteyenler sürgün edilmedi mi? 

TRT'yi bir araç gibi kullanarak borazan haline getirmediler mi? 
Dalkavuklar, pohpohçular, çıkarcılar çoğalmadı mı? 
Türkiye'yi milyonlarca işsiz insanın ülkesi yapmadılar mı? Bugün, siz milletvekillerinden, 

günde yüzlerce insanın iş istediği yalan mı? Odalarımıza yüzlerce ve böylece Meclise günde 
binlerce insan gelmiyor mu? 

Kalkınma durmadı mı? Toplum bunalmadı mı? Yerleşik ahlakî değerler yerle bir olmadı 
mı? Rüşvet, yolsuzluk, talan, sömürü normal işlerden sayılmadı mı? Hayalî ihracatla devlet 
soyulmadı mı? 

Dinde yobazlığa, dilde gericilik ve gelenekçiliğe ödün verilmedi mi? Kur'an kurslarında 
okutulan kitaplarda Ulu önder Atatürk'e dil uzatılmadı mı? Laikliğe karşı olanlara fırsat ve
rilmedi mi? Gerici dinsel akımlar kök salmadı mı? 

İnşallah, maşallah ve talih-kısmetle halkımız avutulurkeh, kendilerine villalar, hanlar, apart
manlar yapmadılar mı? 

Henüz askerliğini bile yapmamış trilyonerleri topluma kazandırmadılar mı? 
Ülkeye olağanastü haller getirmediler mi? 
Durum böyle olunca, her şeyi bu üçbuçuk aylık Hükümete yüklemek biraz insafsızlık de

ğil mi? Bıraktıkları ekonomik, sosyal, siyasal bunalımları acaba dünyanın hangi hükümeti üç
buçuk ayda halleder? Bu mantığı getirenlere şaşıyorum... 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de demokrasi yerleşmemiş ve kökleşmemiştir. Türkiye, özel
likle düşünce ve örgütlenme özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaları kaldırarak, demokrasiyi, Batı 
standartlarına uygun hale getirmemiştir. 

Bugünkü sorunların demokratik düzen içinde çözüleceğine inanıyorum. Baskıyla, şiddet
le hiçbir sorunun çözüldüğü, bugünedek görülmemiştir. Nereden gelirse gelsin, terör, sorunla
rın çözümünde bir yol değildir. Bu nedenle, her zaman teröre karşıyız. 

Geçmiş yönetimler, bugüne kadar, doğu ve güneydoğuya gerçekçi bir gözle bakmadı ve 
hep üvey evlat gözüyle bakıldı. Doğunun geri kalmışlığı, çilesi, ilkel yaşamı bir türlü sona erdi-
rilmedi. Ekonomik kalkınmışlığı bir yana, bu hususta plan ve programlar hep lafta kaldı, kâ
ğıt üzerinde bırakıldı. Doğu ve güneydoğunun bugün hiçbir köyünde doğru dürüst altyapı hiz
meti yoktur. Yapılanlar ise kullanılamaz durumda ve çalıştırılamaz haldedir. Orada yaşayan 
halkın varlığı gitgide gözardı edildi; kültürü tanınmadı, kimliği tanınmadı. Konuşulması, tar
tışılması gereken sorunlar hep kapatıldı, hep geriye bırakıldı. Bugün, 2000'Ii yılların eşiğinde 
bulunmaktayız. Görülmesi ve çözülmesi gereken sorunlar içinde, bu güneydoğu sorununu mut
laka çözmeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, Kürtler ve Türkler kardeştir; et ve tırnak gibidir. Kurtuluş Savaşını 
birlikte yürütmüşler, emperyalistleri, Yüce Atatürk'ün komutasında birlikte vatandan atmış
lar ve büyük utkuyu beraberce gerçekleştirmişlerdir. Bu meseleyi, öfkelenmeden, hiddete ka
pılmadan, sağduyu sahibi olarak, tartışarak, konuşarak, demokratik kurallar içinde çözmeliyiz. 
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Bu sorunun konuşulması yasaklanır, çözümü için de baskı uygulanırsa, olabilecek barışçı ve 
uygar çözüm yolları ve uzlaşma imkânları da yok edilmiş olur. Bu nedenle, vatanın ve milletin 
bölünmez bütünlüğü içinde, Kürt kimliğini, sahip olması gereken kültürü tanımaktan kork
mamak lazımdır. 

Yurttaşlarımızın arasında kültür, düşünce, inanç, dil, din, mezhep ve köken farklarının 
olması doğaldır. Bir üniter yapı içinde, çeşitli etnik, kültürel ve dile ilişkin kimlik özelliklerinin 
özgürce ifade edilebilmesinden çekinmemek lazımdır. Herkesin, kendi anadilini, kültürünü, 
tarihini, folklorunu, dinî inançlarını araştırması, koruması, geliştirmesi, temel insan hak ve 
özgürlük kapsamı içindedir. 

Sayın milletvekilleri, Türk ve Kürtlerin birbirinin kardeşi olduklarını, Türk Ulusunun bi
reyleri arasında sosyal ve etnik özelliklerine göre ayrıcalık gözetilmediğini söylemek, bu konu 
birleştirici ve bütünleştiri olmak işlevi bizlere düşmektedir. 

insanların birbirini vurduğu, öldürdüğü, öldürmenin en şaşmaz çözüm gibi göründüğü 
ortamdan çıkmanın bilinçli, sağduyulu, insanların sorunlarını tartışarak çözdüğü bir ortama 
ve siyasî geleneğe geçmenin zamanı gelmiştir ve geçmiştir bile. 

Bu duygularla, içişleri Bakanlığımızın 1992 malî yılı bütçesinin, ülkemize ve vatanımıza 
esenlik ve barış getirmesini diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya. 
Şahsı adına, aleyhinde, Bursa Milletvekili Sayın Mümin Gençoğlu; buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; İçişleri Ba
kanlığı bütçesi üzerinde, şahsım adına ve bütçenin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Bana 
bu imkânı veren Sayın Başkana, Divana, siz değerli milletvekillerine ve içişleri Bakanlığımızın 
çok değerli mensuplarına sonsuz saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. 

Önce, müsaade ederseniz, bir dakikanızı alarak bir konuya temas etmek istiyorum. Çok 
değerli konuşmacı arkadaşlarımı dikkatle dinledim. Bazı konuşmacılar, "şu parti şöyle yaptı, 
bu parti böyle yaptı, dün buydu, bugün böyle" şeklinde birtakım sitemkâr ve tarizkâr ifadeler
de bulundular. Elbette haklarıdır, partilerin görevidir; ancak, şu Yüce Meclis, bu mukaddes 
çatı, Türkiye'nin dirliğinin, bütünlüğünün ve kaderinin tayin edildiği yerdir. Belki, "Gençoğ
lu, bunu senden öğrenecek değiliz, biz bunu biliyoruz" diyeceksiniz; ama, özellikle dikkatimi 
çekti... 

Biraz evvel, Star-1'in 12.10 haberlerini dinledim; ağlamamak, üzülmemek elde değil. Bir 
polis hanımı yana yakıla durumu anlatıyor, askerin, polisin mermisinin bittiğinden, etrafının 
ateş çemberi içerisinde bulunduğundan ve güneydoğunun son derece kritik olduğundan söz 
ediyor. > 

Böyle acıklı bir günde, Sabah Gazetesi muhabiri Uğur Şevket İzzet Kezer'in de bir yazısı 
var. Vaktinizi almamak için o yazıyı okumak istemiyorum. Lütfen o gazeteyi alınız ve bu yazı
yı lütfen okuyunuz; memleketimiz nereye gidiyor, doğumuzun durumu ne; bunu daha iyi anla
yacaksınız. 
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Bu bakımdan, çok istirham ediyorum, rica ediyorum, değerli parlamenterlerimden, çok 
değerli arkadaşlarımdan; bu güneydoğu meselesi, hakikaten son derece kritiktir ve enteresan
dır; Hükümetimiz bu konuda bizden ne istiyorsa -grubumun görüşünü almadan, hem Gru
bum hem de şahsım adına söylüyorum- Hükümetimizin yanındayız, memleketimizin birliği ve 
bütünlüğü için gece gündüz mücadele vermeye, iyi şeyler yapmaya hazırız. Yüce heyetin, bu
nu, böylece bilmesini istirham ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bundan birkaç gün evvel, Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken 
de söz almıştım. Şimdi, İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor; bu münasebetle birkaç konuya 
temas edeceğim. 

Belki, hemen, aklınıza, göçmen veya soydaş gelebilir... Evet, göçmen ve soydaş gelebilir; 
ama ben sadece göçmen ve soydaşların temsilcisi değilim, Türk Milletinin de temsilcisiyim. 

Doğudaki vatandaşlarımız ne ise batıdaki kardeşlerimiz de aynıdır. Bulgaristan'daki soy
daşlarımız ne ise Yugoslavya'daki, Yunanistan'daki, İran'daki, Irak'taki, Suriye'deki, velhâsıl, 
Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımızla yabancı ülkelerde yaşayan soydaşlarımız aynıdır. Bir 
ayırım yapmam söz konusu değildir ve olamaz. 

Türkiye'nin başka illerinden diğer illerine göç eden yerli göçmen kardeşlerimizle, dış ülke
lerden Türkiye'ye göç eden soydaşlarımızın sorunları arasında bazı farklılıklar vardır. Ama ben, 
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı olarak, görevim 
icabı galip vasfımı dış Türklere, özellikle Bulgaristan mezalimine maruz kalmış din kardeşleri
mizin lehlerine kullanmış isem, takdir edersiniz ki, o günün şartları icabı bu konuya ağırlık 
vermem gerekiyordu. 

Şimdi, hem Federasyon Başkanıyım hem de Yüce Türk Milletini temsilen milletvekiliyim. 
Bu bakımdan, sorunlara ve meselelere bir bütün olarak bakıyorum; hizmet anlayışımı da bu 
inanç içerisinde sürdürüyorum. 

Nitekim, soydaşların konut meselesi söz konusu olduğu zaman; konut sorununun sadece 
soydaşların sorunu olmadığını, benim güzel yurdumda yaşayan ve konut sıkıntısı içinde kıvra
nan kardeşlerimizin de sorunu olduğunu, bu kardeşlerimizin de konut sahibi yapılması gerek
tiğini, soydaşlara sağlanan imkânlar gibi, Türkiye'deki konutsuz vatandaşlarımıza da boş ve 
kullanılmayan Hazine arazilerinden arsa verilmesini veya bu arazilere Hükümetimizin konut 
yapmasını, 20 Ekim seçimlerinden sonra kurulan Sayın Demirel Hükümetine, 11 Aralık 1991 
tarihinde bu kürsüden yapmış olduğum konuşmamda önermiştim. 

Benim bu görüşümü o gün için yadırgayanlar olmuştu, Mümin Gençoğlu politika yapıyor 
diyenler çıkmıştı; ama, şimdi, görüyorum ve gazetelerde okuyorum, Hükümetimiz, benim bu 
uyarılarımdan sonra harekete geçerek, boş Hazine arazilerini, benim önerilerim doğrultusun
da değerlendirerek, konutsuz vatandaşlarımızı buralara yapacağı binalarla konut sahibi yapa
caktır. İnşallah sözde kalmaz; tatbikatını da görmek isteriz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşlerimi ve düşüncelerimi buraya kadar özetle
dikten sonra, konuşmamın ağırlığını üç konu üzerinde toplamak istiyorum. 

Bunlardan birincisi, polis teşkilatımızla ilgilidir. Hükümetimiz hem güvenlik güçlerinden 
büyük hizmet bekliyor ve hem de bu güçlerde çalışan polis ve jandarma teşkilatlarımızın sıkın
tılarını dile getirmiyor. Ben bu teşkilatı yakinen tanıyan bir kişi olarak, bu görevlerde çalışan
ların sorunlarına bir nebze değinmek istiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, polis kimdir?.. Senin ve benim, yani hepimizin, hatta ve hatta tüm 
Türk halkının sıcak yuvalarında ve işyerlerinde hayatlarını koruyan ve kollayan kişilerdir. Ne 
veriyoruz bizler bu kişilere? Bu kişiler, zaman geliyor, günde 12 saat, öyle anlar oluyor ki, gün
de 20 saat çalışıyorlar. Aldıkları maaş, yaptıkları işlere göre çok yetersizdir. 

Şanlı Ordumuz ve askerlerimiz de bu vatanın bekçileri ve koruyucularıdır. Allah başımız
dan eksik etmesin. Onların da aldıkları maaş belki günümüzün şartlarına göre azdır; ama, 
polis teşkilatlarımızın aldıkları maaş, yaptıkları işlerle kabili kıyas değildir. Bu bakımdan, ben 
İçişleri Bakanlığına bağlı tüm emniyet teşkilatı mensuplarının maaşlarının, askerî personele 
paralel olarak, aynı nispette olmasını ve bu kişilerin mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını, 
asker ve polis ayırımı yapılmadan maaşlarının eşit miktarda olmasını, Sayın İçişleri Bakanı
mızdan ve yetkililerden rica ve talep ediyorum. 

Bundan evvel, İçişleri Komisyonunda, bazı emniyet teşkilatlarımızın parasal sorunları gö
rüşülürken, polis okullarında okuyan talebelerle harp okullarında okuyan talebelerin aldıkları 
ücretleri aynı seviyeye getirmiştik. Şimdi de bu kürsüden, ben, polis ile askerin maaşlarının 
eşit olmasını ve gerekli tahsisatın buna göre yapılmasını öneriyorum. 

Sayın milletvekilleri, polislerimizin diğer bir önemli sorunu da, vasıta sorunudur. Polisle
rimizin görevde kullandıkları vasıtalar, hepimizin bildiği gibi, Türkiye'nin birçok yerlerinde, 
maalesef, dökülüyor. Bu gibi eski vasıtalarla neyi ve kimi takip edecekler? Benim polisim, o 
eski arabayı çalıştırıp hareket ettirinceye kadar suçlu veya kaçakçı, zaten varacağı yere varacak
tır. Bu vasıtalar mutlaka yenilenmelidir; hem yenilenmeli ve hem de polisimizin daha fazla hiz
met verebilmesi için vasıta bakımından takviye edilmelidir; yani daha fazla vasıta alınmalıdır. 

İkinci önemli konu da jandarmalarımızla ilgilidir. Dağda bayırda, kışta kıyamette, gece 
gündüz demeden çalışan benim jandarmamın sırtındaki elbisesine, başındaki şapkasına, aya
ğındaki postalına bir bakınız... Giydikleri elbiseler ya bol veya dar ve kalitesizlikten dökül
mekte, başındaki şapka ya dar veyahut da bol olduğundan, ufak bir rüzgârla hemen yere düş
mektedir. Ayağındaki postalın, postal denilecek yeri kalmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, hangi devirdeyiz ve hangi ülkedeyiz? Biz artık Batı ülkeleri arasın
da saygınlığı ve itibarı olan bir Avrupa devletiyiz, artık şarklı tarafımız kalmamıştır. Bu ba
kımdan, benim jandarmam, şapkasıyla, elbisesiyle, ayakkabısıyla çıta gibi olmalı ve görevini 
de hakikaten çıta gibi yapmalıdır. 

Sayın Demirel, ikide bir, "Benim büyük Türkiyem, benim büyük milletim" deyip duru
yor. Mademki büyük Türkiyeyiz, mademki büyük milletiz, benim polisim de, askerim de, jan
darmam da, büyük Türkiye'ye, büyük Türk Milletine yaraşır olmalı. Ben bunu böyle istiyo
rum ve bunun da böyle olması lazım. 

BAŞKAN — "Daha yaraşır olmalı" diyorsunuz galiba?.. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) — Evet efendim, daha şık olması manasında söy

lüyorum. 
BAŞKAN — En iyisi manasında söylüyorsunuz?,. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) — Evet, iyisi manasında söylüyorum. 
BAŞKAN — Devam buyurun. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, üçüncü bir konuya değindik

ten sonra sözlerime son vereceğim. 
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Üçüncü ve önemli bir konu da, sözlerimin başında da söylediğim gibi, göçmen soydaşla
rımız konusudur. Sayın Hükümete ve özellikle kader birliği yaptığım ve beraber çalıştığım, saygı 
duyduğum Sayın İçişleri Bakanıma soruyorum : İşbaşına geleli dört ayı geçiyor; Bulgaristan'
dan gelen göçmen soydaşlarımızın çözüm bekleyen acil ve önemli sorunları ne oldu? 

Ben, bu kardeşlerimizin sorunlarının neler olduğunu, bu kürsüden, 11 Aralık 1991 tari
hinde yapmış olduğum gündem dışı bir konuşmayla Yüce Meclise ve Hükümetimize açık ve 
net bir şekilde açıklamıştım. O günden bugüne kadar ne yapıldı?.. Hiçbir şey yapılamadı. 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sayın Turhan Tayan arkadaşım, bundan on gün ka
dar evvel bu kürsüden yaptığı bir konuşmada, "247 bin soydaşımızı Türk vatandaşı yaptık, 
1 800 öğretmene kadro verdik" dedi. 247 bin soydaşın tamamı, Anavatan Partisi Hükümeti 
zamanında; yani 20 Ekim 1991 seçimlerinden evvel Türk vatandaşı oldu. Bunların dışında, göç 
veya turistik veya akraba ziyaretiyle Türkiye'ye gelen soydaş sayısı 60 bin civarındadır. 

Dışişleri Bakanlığı ve soydaş sorunlarıyla ilgili Devlet Bakanlığı bu rakamı 200 bin civa
rında gösteriyorsa da, rakam yanlıştır. Bu rakam, olsa olsa, Kapıkule'den Türkiye'ye -
Bulgaristan'dan- gelen tüm turist sayısıdır. 60 bin civarındaki bu soydaşların durumu yürekler 
acısıdır. Şu anda bu insanlar Türkiye'de vatansız olarak yaşamaktadırlar. Bir yandan göç vize
si vermiyorsun, diğer yandan, "sen turist olarak veya akraba ziyaretiyle gelmişsin" diyerek bu 
insanları Kapıkule'ye, yani Bulgaristan'a geri gönderiyorsun... Sayın Erbakan Hocamın dediği 
gibi, elinsaf!.. 

BAŞKAN — Sayın Gençoğlu, toparlayınız lütfen... 
MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Bu insanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bunlar bilemediği gibi, dört ay evvel işbaşına 

gelen koskoca bir Hükümet dahi, şu ana kadar bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmamıştır. 
Bu veya buna benzer soydaş ve göçmen sorunlarının ne olduğunu, 11 Aralık 1991 tarihin

de, bu kürsüden, gündem dışı yapmış olduğum konuşmada belirtmiştim. Lütfen, Sayın Bakan 
ve yetkililer, zahmet buyurup, o günkü Meclis zabıtlarını aldırıp gözden geçirsinler. Akraba 
ziyareti, turistik ziyaret veya transit geçiş gibi, her ne sebeple olursa olsun, bugüne kadar Tür
kiye'ye gelip de geri dönmek istemeyenlerin burada kalmalarını temin edecek şekilde bir çözü
mün acele bulunmasını lütfen benimsesinler. Aksi takdirde, bu insanlarımız çok perişan du
rumda kalacaklardır. 

Şu dosyaya bir bakın; yazık bunlara, her gün, her sabah geliyorlar. Her gün pek çok soy
daş Bursa'da ve Ankara'da kapımı çalıyor ve yine her gün birçok mektup alıyoruz. Kimisinin 
kocası, kimisinin evlatları, kimisinin ana ve babaları hâlâ Bulgaristan'da bulunuyor. Yukarıda 
da belirtmiştim; şu anda Türkiye'de 60 bin civarında vatansız soydaşımız var. Bunlar için bir 
defaya mahsus olmak üzere af çıkarılmalıdır. Bundan sonrası için de, vize uygulaması mı kal
kacak, serbest dolaşım mı olacak, yoksa çifte vatandaşlık mı uygulanacaktır; velhasıl, soydaş
lar ve göçmenler konusu en kısa zamanda köklü ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmalıdır. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Yeter artık, yeter!.. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) — Efendim, özür dilerim; sizin evladınız, anneniz, ba

banız sizin bulunmadığınız bir ülkede yaşasa, siz de burada olsanız mutlu mu olacaksınız? Ku
sura bakmayın lütfen ve bana da bu konuda pek laf atmamanızı istirham ediyorum; çünkü, 
ben yedi sene gece gündüz bu mücadeleyi verdim; bırakın da burada beş dakika daha konuşa
yım, lütfen; ne olur yani?.. 
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BAŞKAN — Efendim, konunun hassasiyetine binaen, emsal olmamak üzere, arkadaşla
rımızın da tasvibine dayanarak ve toparlamanızı rica ederek, bitirelim... 

MÜMtN GENÇOĞLU (Devamla) — Bir de, Türkiye'de vatandaşlığa alınanlar arasında, 
devlet dairelerinde veya kuruluşlarında kadrosuz pek çok çalışanlarımız var. Bunların aldığı 
ücret ne kadar, bilir misiniz?.. Ayda 350 bin lira... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — 500 bin lira, 500 bin lira... 
MÜMtN GENÇOĞLU (Devamla) — tşte, işte, vesika burada... 
O da, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfından kendilerine ödenen paralardır, tşte, tzmit 

Devlet Hastanesinde çalışan 22 kişinin isimleri ve aldıkları ücretler buradadır. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) —" Ne zamanki ücretleri? 
MÜMtN GENÇOĞLU (Devamla) — tşte efendim, dün aldım; özür dilerim, zarfı da bu

rada... tşte, zarfı da burada... 

BAŞKAN — Sayın Gençoğlu, arkadaşlarımıza gerekirse bu önemli çalışmanın bir foto
kopisini... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Senin fabrikanda kaç kişi çalışıyor? 
MÜMtN GENÇOĞLU (Devamla) — Benim fabrikamda üç bin kişi çalışıyor; Allaha çok 

şükür, keşke daha fazla çalışsa. Asgarî ücretin dışında, İ,5 misli ikramiye veriyorum. Sen bu
rada öyle konuşamazsın, lütfen sus! 

BAŞKAN — Sayın Erdem... 
Efendim, Sayın Gençoğlu'ndaki bu belge ve bilgileri edinmek isteyen arkadaşlar bana mü

racaat etsinler; ben birer dosya halinde kendilerine takdim edeceğim. Siz de belgeleri bana tev
di edersiniz... 

Konuşmanızı tamamlayın lütfen. 

MÜMtN GENÇOĞLU (Devamla) — Bunların dışında, Bursa, İstanbul ve İzmir'de buna 
benzer çalışanlar var; bunlara hâlâ kadro verilmedi. 

Sayın Tayan arkadaşım, 1 800 kadro verildi diyor, Sayın Bakan Kilercioğlu 2 500 kadro 
verildi diyor; hani nerede?.. Hani, konutlar ne oldu? ANAP Hükümeti zamanında harıl harıl 
konut yapılıyordu, yapılacak konutların tamamı 40 bin adet olarak planlanmıştı, 20 bininin 
yapımına başlanmış, bir kısmı bitirilmiş, diğer kalan mühim bir kısmı da bitirilip dağıtılacak
tı... Hiçbir hareket yok. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gençoğlu, lütfen tamamlayın. 
MÜMtN GENÇOĞLU (Devamla) — Bu veya buna benzer konuların daha fazla bekleme

ye tahammülü yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Gençoğlu, lütfen tamamlayın. 
MÜMtN GENÇOĞLU (Devamla) — Bir dakikada bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MÜMtN GENÇOĞLU (Devamla) — Bu insanlarımızın seslerine lütfen kulak verelim; ne 

yapılması gerekiyorsa, bir an evvel yapalım. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir de, 18 Aralık 1991 tarihinde Yüce Meclise bir ka
nun teklifinde bulunmuştum. Türk asıllı olup da dış ülkelerden Türkiye'ye göç, iltica ve benze
ri yollardan gelerek Türk vatandaşlığına alınanların, yurt dışında geçen sürelerinin borçlandı-
rılmasıyla ilgili teklifim, 20 Aralık 1991 tarihinde Sağlık ve Sosyal tşler ile Plan ve Bütçe Ko
misyonuna havale edilmişti; hani ne oldu? Aradan üç aydan fazla bir zaman geçti; hâlâ komis
yonlar toplanacak ve Hükümet bu meseleye eğilecek... 

Lütfen beni bağışlayınız; soydaşa ve göçmene böyle hizmet olmaz, tşinize geldiği zaman 
24 saatte komisyonlardan karar çıkarıp Mecliste hemen kanunlaştırıyorsunuz, işinize gelmedi
ği zaman da komisyonlardan oyalıyorsunuz; teklifi ANAP milletvekilleri yapıyor diye askıya 
alıyorsunuz... Adalet bunun neresinde, demokratikleşme neresinde, şeffaflık neresinde? Hak
sız mıyım... Lütfen, mübarek ramazan gününde elinizi vicdanınıza koyup düşünün ve ona gö
re karar verin. _ 

Durumu bir kez daha Sayın Hükümetin bilgilerine sunuyor, sorunların bir an evvel çözü
me kavuşturulması dileğiyle sözlerime son veriyor; bu konuşma imkânını veren Sayın Başkanı
ma, beni sabırla dinleyen siz değerli milletvekillerine teşekkürlerimi bir borç biliyor; İçişleri 
Bakanlığı bütçesinin memleketimize, milletimize ve tüm İçişleri Bakanlığı mensuplanna hayır
lı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gençoğlu. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, bütçe üzerinde Hükümet adına görüşmek için, İçişleri Baka

nı Sayın İsmet Sezgin'i davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ko
nuşmama başlamadan önce, grupları adına, gruplarının değerli görüş ve düşüncelerini yansı
tan sayın grup sözcülerine, çok değerli görüşlerini, düşüncelerini zevkle, istifadeyle dinledi
ğim, şahısları adına konuşan arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; konuşmamı, bir iki bölümde düzenleyerek yapmaya 
gayret edeceğim. İkinci bölümden sonra da, arkadaşlarımıza, üslubum çerçevesinde, sorumlu
luğum çerçevesinde cevap vermeye gayret edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemiz, jeopolitik konumu itibariyle uluslararası güç ve çıkar ça
tışmalarının yoğunlaştığı bir bölgede bulunmaktadır. Her ne kadar dünya, ideolojik kamplar 
arasındaki mücadelenin giderek azaldığı bir sürece girmişse de, bölgemizin, jeopolitik ve jeoe-
konomik özellikleri nedeniyle, belirsizlik ve kararsızlık ortamı, güncelliğini korumaya devam 
etmektedir. 

Son yıllarda, çevremizde meydana gelen yeni oluşumlar, tarihsel, sosyokültürel ve etnik 
bağlantılarımız açısından lehte ve aleyhte birçok faktörü bir arada içeren gelişmeler, ülkemiz 
gündeminde önemli bir yer işgal etmektedir ve bir süre de edeceğe benzemektedir. 

Dışımızda meydana gelen bu gelişmeler, Türk dış politikasını ilgilendirdiği kadar, öteden 
beri iç güvenliğimizi de etkilemiştir, özellikle, güneyimizideki belirsizlik ortamında filizlenen 
ve bazı iç ve dış odaklardan destek alan şer ittifakı, bölgede bir istikrar adası olan ülkemizde 
oyunlarını sahnelemeye bağlamıştır. 
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Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, politik şiddet gösterisinin temel öğesi olan terör, ya
kın geçmişimizde, ilk kez 1967-1968 yıllarında doğu mitingleriyle kendisini göstermiştir. Hatır
lanacağı gibi, bu mitinglerde, özellikle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin geri bıra-
kılrmşhğı, yaygın işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, devletin halka yaklaşımındaki olum
suzluklar ve benzeri temalar işlenmiş, Lenin taraftarları "Halklara özgürlük", Mao yanlıları 
da "Tam bağımsızlık" teranelerini tutturmuş idi. Bu yolla, devletine bağlı olan bölge halkıyla 
devlet arasındaki bağın ziayıflatılmasına çalışılmış, zaman içerisinde geniş halk kitlelerinin devlete 
karşı tavır almalarına ortam hazırlanması amaçlanmıştır. Aslında, Devlet tarafından bölgeye 
gereken değer verilmeye çalışılmış ise de, bölgenin haşin doğal yapısının ortaya çıkardığı güç
lükler ve kökü tarihin derinliklerine dayanan sosyoekonomik sorunlar yeterli ölçüde çözümle-
nememektedir. . 

Saygıdeğer milletvekilleri, bölgedeki bölücü faaliyetler, zamanın politik ortamlarına ve de
ğişen yönetim koşullarına göre bazı dönemlerde azalan bir seyir izlemiş, bazı dönemlerde de 
artmıştır, özellikle sıkıyönetim uygulamaları sırasında nispî bir sükûn sağlanmış görünüyor 
ise de, bu dönemlerde; sorunun, buzdağlarında (aysberg) olduğu gibi, küçük bir bölümü görü-
lebilmiş, büyük bölümü su altında kalmıştır. Bu durum, bendenize göre, devletin, bölücü terö
rist faaliyetlerinin nitelik ve niceliğiyle ilgili teşhisinde ortaya çıkan yanlışlığın ana nedenidir. 
Bölücü terörle ilgili yanlış teşhis, değerli arkadaşlarım, doğalolârak yanlış tedaviye yol açmış
tır. Bunun sonucunda ortaya çıkan devlet boşluğu ise, PKK terör örgütü tarafından doldurul
maya çalışılmıştır. 

örgütlenme ve taban oluşturma faaliyetlerini hızlandıran PKK, 15 Ağustos 1984 tarihin
de Şemdinli ve Eruh kanlı baskınlarıyla silahlı ve kanlı terör eylemlerini ilk kez, açıkça başlat
mıştır. PKK, önceleri halka gözdağı vererek baskı ve terör yoluyla yöre halkının desteğini sağ
lamaya çalışmıştır. Bu yapısıyla, basit bir tedhiş hareketi olarak görülen ve nitelendirilen, "kan 
yerde kalmayacak" diye geçiştirilen olaylar, zamanla boyut ve şekil değiştirmiştir. Nitekim, son 
yıllarda yeni arayışlar içine giren PKK, il ve ilçe merkezlerindeki faaliyetleriyle taban oluştur
ma çabalarını sürdürmüş, özellikle Cizre, Nusaybin, Silopi, tdil İlçeleri ile Şırnak İlinde cena
ze törenlerini sömürerek, korku ve kitle psikolojisinin de etkisiyle kalabalık halk kitlelerini ar
kasına alabilmiştir. Halk ile devlet güçlerinin karşı karşıya getirilmesi için her fırsat değerlen
dirilmekte, devlet güçlerine yapılan saldırılara Filistin usulü intifada görüntüsü verilmeyi çalı
şılarak, çocuk ve kadınlar güvenlik güçlerine karşı tavır almaya özendirilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Parlamenter demokratik düzenin sağladığı özgürlük ortamından 
yararlanan bazı dernek ve kuruluşların, bölgede terör örgütüne destek oldukları, bölücülük 
ve Kürtçülük faaliyetleri içinde bulundukları, il ve ilçe merkezlerinde meydana gelen toplum
sal olaylardan ve ortaya çıkan bunalımdan bazı politikacıların yarar umdukları görülmüştür. 

özellikle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, Kürt 
adıyla ayrı bir ırka mensup olduğunu iddia eden ve bu bölgede Marksist, Leninist temellere 
dayalı bağımsız bir Kürdistan devleti kurmayı amaçlayan yasa dışı ve eli kanlı PKK terör örgü
tü, günümüzde de en önemli iç tehdit unsuru olma özelliğini korumaktadır. 

PKK, diğer Kürtçü örgütleri kendi arzuları istikametinde kullanabilmek amacıyla yeni bir 
örgütleme içine girmiş ve Partiye Azadiya Kürdistan isimli örgütü kurmuştur. Kuzey Irak'ta 
faaliyet gösterecek olan, bu adını andığımız örgütün kuruluş amacı, Kürdistan Demokrat.Par-
tisi, Kürdistan Yurtseverler Birliği ile diğer Kürtçü örgütlerin tabanını ele geçirerek daha da 
güçlenmek ve tüm Kürtçü unsurları temsil eden tek bir örgüt durumuna gelmektir. 
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Devletin tekliği, ulusun birliği ve ülkenin bütünlüğünü yıkmayı amaçlayan PKK terör ör
gütü, halen, yurt içinde iki üç bin, yurt dışında üç dört bin olmak üzere toplam altı yedi bin 
militanıyla faaliyet göstermektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1984 yılından itibaren, özetle arz etmeye çalıştığım gibi, yeni bir 
şekil ve boyutta ortaya çıkan bu faaliyetlere karşı, devletimizin bölünmez bütünlüğü ile misa-
kımillînin vazgeçilmez, ödün verilmez ilkelerini korumak amacıyla, sıkıyönetim uygulaması
nın kaldırıldığı 19 Temmuz 1987 tarihinden itibaren yine, anayasal bir yönetim şekli olan ola
ğanüstü hal uygulamasına geçilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, bu tarihten sonra her dört ayda bir, Yüce Mec
lisimiz, ülkemiz koşullarını dikkatle inceleyip, bütün politik çıkar duygularını geri plana ata
rak, 14 kez, bu uygulamanın devamına karar vermiştir. 

Ulusumuzu, yarınını güvence altında gören dengeli bir toplum haline getirmek, böylece, 
barış, hoşgörü, güvenlik ve refah Türkiyesini yaratmak, hükümet programımızın ana hedefi
dir. Bu programımızda da belirttiğimiz üzere, Türkiye, devleti, ülkesi ve ulusuyla bölünmez 
bir bütündür. Devletin üniter niteliği, toplumsal yapımızdan kaynaklanan tarihsel ve gelenek
sel birlik ve beraberlik fikrini yansıtmaktadır. Bu birlik ve beraberlik, ortak bir siyasî kültürün 
en tabiî sonucudur. 

Değerli arkadaşlarım, şunu, açıkça ve üstüne basarak belirtmem gerekir ki, bu birlik ve 
beraberliğin zedelenmesinden de, bu ülkede yaşayan hiçbir kimsenin, hiçbir çevrenin, hiçbir 
siyasî kuruluşun yararı bulunmamaktadır. Hükümetimiz, özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu de
mokrasiyi bütün kavram, kural ve kurumlarıyla oluşturmak ve işletmek azim ve kararlılığı içe
risindedir. Hükümetimiz, bu özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı demokrasinin bütün kurum, ku
ral ve kavramlarıyla işlerliğe kavuşmasını istediği zaman, Sayın Anvatan Partisi Grup sözcüle
rinin ifade ettikleri gibi, "Batı böyle istiyor" diye -herhalde bir alışkanlık neticesi olcak, "Batı 
böyle istiyor, siz onun için yapıyorsunuz" diyorlar- değil, demokrasiyi, vatandaşımızın günlük 
yaşam biçimi haline getirmek için getiriyoruz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Önce, yaşama hakkını getirin. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Bunu, Türk Ulusunun yüz yıllık de

mokrasi mücadelesinin bir ürünü olarak getiriyoruz. İçerisinde Sayın Sadi Pehlivanoğlu'nun 
da bulunduğu, otuz kırk yıl öncesinde verilen mücadelelerin ürünü olarak bütünüyle ve tam 
anlamıyla demokrasiyi getiriyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, ayrıca, "Batı böyle istiyor; Batı böyle istedi, onun için yapıyorsu
nuz. Haydi demokrasiye diyor Batı" diyen, dört ay önce iktidar da olan Anavatan Partisi Grup 
Sözcüsünün, önündeki arkadaşının imzasının bulunduğu Paris Şartına ve AGİK sürecine de 

— istifhamla bakarak ve ona, alay ederek, tenkit ederek söylemesini, her şeyden önce -ANAP'ta 
eğer varsa- fikrî entegritesiyle bağdaştıramadığımı ifade etmek istiyorum. (DYP, SHP sırala
rından alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — ANAP sözcüleri böyle bir şey söylemedi Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, AGÎK süreci 

ve Paris Şartının getirdiği küresel düzenlemeler, haklar ve özgürlükler, sözleşmelerin imzacıla
rından olan ülkemiz için de uyulması gereken kurallardır. Biz, özellikle, güneydoğuda yaşanan 
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şiddet ve terör olaylarını, arz etmeye çalıştığım ana bakış açımız çerçevesinde, demokratik hu
kuk devleti kuralları içinde çözüm bulunacak bir sorun olarak görüyoruz; ama, eğer, biz bunu 
demokratik kurallar içerisinde çözeceğiz dediğimiz zaman, devlete, devletin polisine, jandar
masına kurşun sıkılırsa; ona, gerektiği şekilde, güvenlik güçlerimizin cevap vereceğini de ifade 
ediyoruz; nitekim, vermiştir, vermektedir sevgili arkadaşlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Devlet varsa, demokrasi vardır; devlet varsa, hukuk vardır ve devlet varsa, insan hakları 
vardır, tşte, biz, her şeyden önce, devleti korumak, kollamak, gözetmek ve yüceltmek için ikti
dara geldik sevgili arkadaşlarım. Amacımız, halkımızın mutluluğu ve esenliğidir. Uygulanan 
yönetim biçimleri de bunu sağlamaya yönelikti ve öyle olması gerektiğine de yürekten ina
nıyorum. 

Demokratikleşme süreci ve yeniden yapılanan devlet işleyişi içinde olağanüstü hale gerek
sinme kalmadığı anda, olağanüstü halin kaldırılacağını ve bunu da Koalisyon Hükümetimizin 
mutlaka yerine getireceğini burada ifade etmeyi görev sayıyorum. Nitekim, yeniden yapılanma 
çerçevesinde, öncelikle bölgedeki iki başlı yönetime son verilmiş, askerî otorite, sivil otoritenin 
emrine girmiş ve böylelikle, sivilleşme meydana gelmiştir. Ayrıca, Olağanüstü Hal Bölge Vali
sinin sahip olduğu yetkilerin il valilerine devri sağlanmış; böylece, bölgede sivil otoritenin ege
men olması amaçlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, günümüzde de örnekleri görüldüğü gibi, ülkelerin, sıcak savaşa ma
ruz kalmadan, ihtilaller, ayaklanmalar ve çeşitli terör eylemleriyle ulusal gücü zaafa uğratıl-
maya çalışılmakta ve ülkelerin, gelişip, refah.toplumu haline gelmesine, bu yollarla engel olun
maya çalışılmaktadır. Arz ettiğim gibi, yakalanan teröristlerin yanında büyük miktarda silah, 
mühimmat ele geçirilmesi, ülkemiz üzerinde oynanan oyunun boyutlarını, gözler önüne açık 
ve seçik olarak sermektedir. 

Sayın milletvekilleri, terör örgütü PKK, halk ayaklanmasına zemin oluşturmak için, top
lumsal patlamalara sebebiyet verecek her türlü olayı istismar ederek eyleme dönüştürmektedir. 
Nitekim, son üç gün içerisinde Güneydoğu Anadolu Bölgemizde cereyan eden olaylar da, bu 
istismar çabalarının bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, sizlere, 20 Mart 1992 Cuma akşamından bu yana Nevruz kutlama
ları istismar edilerek yaratılmaya çalışılan, ancak, hiçbir şekilde amacına ulaşmayan ve bun
dan böyle de ulaşamayacak olan olaylarla ilgili kısaca bilgiler sunmak istiyorum. 

Bilindiği üzere, Nevruz, yeni gün anlamına gelmektedir. Baharın başladığı 21 Mart günü, 
Nevruz Bayramı olarak, ta Orta Asya'dan bu yana, değişik yörelerde, değişik örf, âdet ve gele
neklerle kutlanagelmiştir; ancak, ülkemizin özellikle güneydoğu ve doğu bölgelerinde yuvala
narak devletin bütünlüğüne ve ulusumuzun birliğine kasteden, iç ve dış mihraklardan destek 
alan, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın, bu yıl kutlanacak Nevruz sırasında oluşacak ka
labalıkları, güvenlik güçlerine karşı tavır almaya yönlendirecekleri, karşı karşıya getirmeye ça
lışacakları, böylelikle bir halk ayaklanması amaçladıkları duyumları üzerine; halkımızın, ge
leneksel olarak kutladığı bu günü, huzur ve güvenlik içinde geçirmesi için, her türlü önlem 
alınmıştı değerli arkadaşlarım. Bu hususta bütün valiliklere genelgeler gönderilmiş; devlet, Nevruz 
kutlamalarına kan bulaşmaması için, olaya, engin hoşgörü ve sevecenlikle yaklaşmıştır. 

Bütün bu insancıl ve olumlu yaklaşımımıza karşın, kalabalıklara karışan bölücüler, tüm 
dünyanın basın ve yayın organlarında açıkça görüldüğü gibi, kalabalıkları yönlendirerek, maale-
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sef, kan dökülmesine neden olmuşlardır. Bu arada, ev ev dolaşarak, vatandaşlarımızın sokağa 
dökülmeleri yolunda zorlamalar yapılmış; hatta, Van'da olduğu gibi, para karşılığı, bazı ço
cukların çevreye zarar vermeleri planlanmış, bir ölçüde de gerçekleştirilebilmiştir. Kamuya ait 
bina ve araçlara silahlı saldırılar düzenlenmiş, güvenlik güçlerimize ateş edilmiş, askerî birlik
lerimiz dahi saldırılara hedef alınmıştır. Kanlı terör örgütü lehine sloganlar atılmış, örgüt lide
ri olarak lanse edilen kişinin resimleri asılmış, sarı, kırmızı ve yeşil renkleri havi semboller ta
şınmış; devletin bölünmez bütünlüğüne karşı tavır alan bölcüler, Şanlı Bayrağımızı gönderin
den indirme cüretini dahi gösterebilmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu kalkışmalara karşın; devletimiz, rejim, kurum ve görevli
leriyle dimdik ayakta olup; hiçbir güç, onun bütünlüğünü bölüp parçalamayı başaramayacak
tır. (Alkışlar) 

Halkımızın, Yüce Meclisimiz başta olmak üzere, vatandaşlarıyla, siyasal partileriyle -ister 
muhalefette ister iktidarda olsunlar- demokratik kitle örgütleriyle bir bütün halinde gösterece
ği sağduyu ve devletine olan inancı, sorunun çözümünde en büyük desteğimiz olacaktır. Bu
nu, göreve geldiğimiz andan itibaren ifade ettik. Türkiye'deki terör sorunu üzerinde tartışma
nın bir gereği yok ve bunu, bir partinin sömürü aracı olarak kullanmanın da gereği yok. Bu 
konu, sadece İçişleri Bakanlığının, sadece polisin ve jandarmanın konusu değil; bu, tüm Hü
kümetin konusudur; bu, devletin konusudur; bu, Yüce Meclisimizin ve bütün siyasal müesse
selerimizin sorunudur; bu, daha da ötesinde, her şeyden kendini mesul gören herkesin sorunu
dur değerli arkadaşlarım. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Hükümetimizin, hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı ve insan haklarına saygılı, şeffaf... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Nereden çıktı o?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — "Nereden geldi o şeffaf" diyorlar. 

İşte, buradan geldi, hukukun üstünlüğünden geldi, insan haklarına saygıdan geldi, altında im
zanız bulunan AGİK Şartnamesinden geldi ve ülkenin yüz yıllık demokrasi mücadelesinin ürünü 
olarak geldi sevgili arkadaşlarım. 

... sevecen ve tam demokratik yaklaşımıyla, bölücü terörist faaliyetlerin üstesinden mut
laka gelinecektir; çünkü, arkamızda siz varsınız, Yüce Meclis var sevgili arkadaşlarım. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 20 Mart Cuma akşamından itibaren ortaya çıkan bazı olaylardan kayda 
değer olanları sıralamadan önce, Şırnak'ta Osman Çatana adlı kahraman polisimizin linç edil
mek suretiyle şehit edilmesi olayı hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Bu aziz memurumuz, evinde istirahat ederken, dışarıdan silah sesleri duyulması üzerine, 
beylik tabancasıyla dışarı çıkmış ve silahla ateş eden topluluğa karşılık vermiştir; ancak, mer
milerinin bitmesi üzerine, aziz evladımız, tekrar evine girmiş; gözü dönmüş topluluk, Osman 
Çatana'nınardından evine girerek, kendisini, linç etmek suretiyle şehit etmişlerdir. Değerli ar
kadaşlarım, bu şehidimizi, rahmet ve minnetle anıyorum. 

Şimdi de, 20 Mart gecesi kaydedilen olaylara geçmek istiyorum : 
Bildiğiniz gibi, Batman'da, Nevruzu kutlama anında, 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 

1 emniyet amirimiz ise yaralanmıştır. 
Cizre'de, kimliği belirlenemeyen kişilerce, akşam saatlerinde atış açılmış, 1 polis memuru

muz ile 1 kız çocuğumuz yaralanmıştır. 
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İdil'de, Mardin'de, Kulp'ta, Ergani'de birtakım olaylar meydana gelmiş ve bunlar, çok hafif 
yaralarla atlatılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 21 Mart Cumartesi günü, Diyarbakır İlimizde Halkın Emek Partisi 
tarafından şehir stadyumunda düzenlenmek istenen Nevruz kutlama törenleri, yine HEP ilgi
lileri tarafından iptal edilmiştir. 

Nusaybin'de, onbeşbin civarında yurttaşımız, Nevruz kutlama törenlerine katılmıştır ve 
büyük topluluğun gösterileri, alınan önlemlerin ve halkımızın gösterdiği sağduyunun bir so
nucu olarak olaysız geçmiş ve tören sonunda yurttaşlarımız aynı olgunluk içinde dağılmışlardır. 

Şırnak'ta, sabah erken saatlerde, iki üç bin kişilik gruplar halinde, değişik istikamette yü
rüyüşler yapılmaya başlanmıştır. Zaman zaman silah seslerinin de duyulduğu bu yürüyüşler
de, açılan ateş sonunda, 2 polisimiz yaralanmıştır. Göstericiler, polis lojmanları ve Hükümet 
Konağı çevresinde de ateş açmışlar ve açılan ateşlerin şiddetini artırması üzerine, güvenlik kuv
vetleri ile göstericiler arasında çatışma çıkmış ve bu çatışma sonunda, l'i polis olmak üzere, 
11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir ve 21 vatandaşımız da bu olaylar sırasında yaralanmış
tır. Kimliği bilinmeyen kişiler, elektrik trafolarını da tahrip etmiş ve şehri elektriksiz bırakmış
lardır. Olaylar üzerine, Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. 

Cizre'de, sabahın erken saatlerinden itibaren biner kişilik gruplar halinde yürüyüşler ya
pılmıştır ve göstericiler, kırmızı, sarı ve yeşil renkli pankartlar açmışlardır. Ayrıca, bazı binala
ra bu bayrak ve pankartlardan asılmış, saat 13.00'te, terörist örgüt liderinin posterleri asılmış; 
göstericilere, güvenlik güçlerinin engel olmak istemesi üzerine, karşılıklı çatışma çıkmış; olay 
sonunda, 12 kişi ölmüş, 33 kişi yaralanmıştır, ölenlerin 5'inin, PKK'nın dağ kadrosundan, 
2'sinin de lider kadrosundan olduğu tespit edilmiştir. Cizre'de de, bu olaylar üzerine, sokağa 
çıkma yasağı ilan edilmiştir. 

Van'da, saat dokuz sularında, Nevruz'u kutlamak için toplanan gruplardan bazıları, ka
muya ait bina ve araçlara saldırmışlar; güvenlik güçleri, elebaşı olan 30 kişiyi gözaltına almış
tır. Saat 10.30'da HEP binasında toplanan binbeşyüz kişilik kalabalık, sloganlar atarak yürü
müş ve buna mani olmak isteyen güvenlik kuvvetlerine ateş açılmıştır. Olaylar sırasında, pek 
çok camın kırıldığı, 3 polis otosunun yandığı, 1 polis otosunun tahrip edildiği görülmüştür. 
Ayrıca, 4 ilkokul ile 500 işyeri tahrip edilmiş, Van Tekel deposu ateşe verilmiş, 2 ilkokul önün
deki Türk Bayrağı direkten indirilmiş, ERNK'nın bayrağı çekilmiştir. Olaylar sırasında, 1 kişi 
ölmüş, 16'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 33 kişi yaralanmıştır. Değerli arkadaşlarım, bu öle
nin -affedersiniz- sünnetsiz olduğu anlaşılmıştır. 

Siirt ili Kurtalan İlçesinde, beşyüz altıyüz kişilik bir grubun yaptığı yürüyüş, olaysız sona 
ermiştir. 

Mardin İlinde, beşyüz altıyüz kişilik grubun Nevruz kutlaması, olaysız sona ermiştir. 
Silvan'da, vatandaşlar, yapmayı düşündükleri toplantıdan, kendi istekleriyle vazgeçmişlerdir. 
Adana'da, ikibinbeşyüz kişilik kalabalık, Vilayet Konağına yürümek istemiş; ancak, gü

venlik kuvvetlerinin müdahalesi sonucunda, bu isteklerinden vazgeçmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, düne gelince : Mardin İli Nusaybin İlçesinde, saat 16.30'da, arala
rında PKK dağ kadrosundan bir grubun da dahil olduğu üçyüz kişilik bir topluluk, dünkü 
Cizre olaylarını protesto maksadıyla gösteriye başlamış ve Alaman Köprüsü civarında ipek 
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yolunu kapatmıştır. Güvenlik kuvvetlerinin ikazına ateşle mukabele edilmesi üzerine çıkan ça
tışmada, Ti kadın olmak üzere 10 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştır. Olaya müdahale eden 
panzere ateş açılmış, neticede, 1 polis memuru yaralanmıştır, "iaralılar, ambulansla Mardin Has
tanesine sevk edilmişlerdir. Valilik, bu olay üzerine, Nusaybin İlçesinde sokağa çıkma yasağı 
koymuştur. 

Nusaybin'de, vatandaşın sağduyusu nedeniyle ilçede vatandaşların olay çıkarmamasıyla, 
bu durumun, ilçenin devlet yanında yer aldığı şeklinde yorumlandığı ve bu nedenle, 22.3.1992 
günü Nusaybin'de mutlaka olay çıkarılarak kan dökülmesi gerektiği, Sımak ve Cizre'de öldü
rülenlerin intikamının alınması için güvenlik kuvvetlerine saldırılmasının istendiği, özellikle 
Abdulkadir Paşa Mahallesindeki evlerin tek tek dolaşılarak sokakta toplanılması için evlere 
talimat verildiği, cadde ve sokaklarda kimlik kontrolü yaptığı tespit edilen güvenlik görevlileri
nin linç edilmesi yolunda vatandaşlara talimat verildiği öğrenilmiştir. 

Hakkâri ti merkezinde, işyerlerinin tamamı kepenk kapatmış, yaklaşık binbeşyüz kişi ci
varında bir gösterici grubu, HEP 1İ Merkezi önünde toplanarak slogan atmışlardır. Güvenlik 
kuvvetlerinin ikazlarına uymayan 14 kişi gözaltına alınmıştır. 

Yine aynı gün, Hakkâri İli Yüksekova İlçesinde, bir grup göstericinin, güvenlik güçlerimi
zin üzerine ateş açması üzerine çatışma çıkmış; ilk belirlemelere göre, 1 binbaşı, 1 er, 1 uzman 
çavuş ile 10 gösterici yaralanmış ve 41 gösterici gözaltına alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Şırnak'ta yaşanan acı ve müessif olaylara kısaca değinmek 
istiyorum : 

22 Mart 1992 günü saat 19.05 sıralarında, Şırnak Vali Konağına, 23 üncü Jandarma Sınır 
Tugay Kışlasına ve Emniyet Müdürlüğüne, her yönden, uzun menzilli silahlarla, roketatarlarla 
ve havanlarla ateş edilmeye başlanmıştır. Güvenlik kuvvetlerince de, açılan ateşlere mukabele 
edilmiştir. Teröristlerin ateşleri gittikçe yoğunlaşmış ve özellikle Emniyet Müdürlüğü, kesif bir 
şekilde ateş altına alınmıştır. Bunun üzerine, Tugay Komutanlığından 7 zırhlı araç sevk edilmiş 
ve bu zırhlı araçlar Emniyet Müdürlüğü emrine verilmiştir. Geceyarısına kadar ateşler yoğun 
bir şekilde sürdürülmüş, bu arada İl Valisi, tugaydaki brifing merkezinde Tugay Komutanı ile 
birlikte çalışmaya başlamıştır. 

Geceyarısından sonra ateş yoğunluğu azalmışsa da, sabaha kadar aralıklarla devam et
miştir. Teröristlerin şehir içinde yuvalandıklarının anlaşılması üzerine, civarda bulunan 3 ko
mando taburu, şehirde kontrolü sağlamak üzere Şırnak'a sevk edilmiştir. Halen şehir içinde 
çeşitli yerlerden ateş edilmektedir. Bu, saat 14.30'daki durumdur. 

Bu ateşlere karşılık verilerek, teröristler tesirsiz hale getirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, 
2 adet (A) timi, 4 adet (B) timi, şehirde hâkim yerlere yerleştirilmiştir. 

Lise binası ve Karayolları Bakım Binasının, âdeta bir yuva haline getirildiği anlaşılmakta
dır. Birlikte, güveni sağlama ve teröristleri kontrol altına alma harekâtını sürdürmektedirler. 

Şimdi, biraz evvel aldığımız bir habere göre de değerli arkadaşlarım, güvenlik güçleri, Şır
nak'ta duruma hâkim olmuşlar; vatandaş, Şırnak Stadyumuna getirilmiş ve Valinin yaptığı ko
nuşmayla sakinleştirilmeye çalışılmıştır. Şu anda devlet, bütün güçleriyle Şırnak'ta duruma hâ
kimdir ve olayı çıkaranların büyük bir bölümü yakalanmıştır; büyük bir bölümünün de kaç
masına imkân vermemek üzere, Şırnak'ın kaçılabilecek olan bütün yolları, güvenlik güçleri
mizce tutulmuş bulunmaktadır değerli arkadaşlarım. 
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Değerli arkadaşlarım, yukarıdan beri özetle arz etmeye çalıştığım ve herkesin, gerek tele
vizyondan gerekse basından yakından izlediği olaylar, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyu
nun niteliğini ve tehdidin boyutunu açıklamaya yeterlidir sanıyorum. 

Devletimizin ve Hükümetimizin, bütün bunların üstesinden gelecek güç ve kararlılıkta ol
duğunu bir kez daha vurgular; aziz vatandaşlarımızın sağduyusuna olan inancımızla, Yüce Mec
lisimizin de bu konuda hükümetine, devletine yardımcı olacağına, olduğuna olan inancımı bir 
defa daha belirtir ve saygılarımı tekrarlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

Ne kadar zamanım var Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakan. Bu kadar önemli bir konu, Yüce Meclisin böy
lesine ilgisi... 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, müsaade eder
seniz, konuşmanın başında da arz etmeye gayret ettiğim gibi, gruplar adına yapılan konuşma
lara, sorumluluğumun elverdiği, üslubumun gerektirdiği ölçüler içerisinde arzı cevap etmeye 
gayret edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Asiltürk'e, Bakanlığımız adına, lütfettiği görüşleri için şük
ranlarımı sunuyorum. Tabiî, 60 milyon insanın kardeşlik istediğini, bu kardeşliğin sağlanama
dığını; mesul olanın, Hükümet olduğunu ifade ediyor. Tabiî, 60 milyon insanın kardeşliği üze
rinde öteden beri hepimiz konuşuyoruz, söylüyoruz ve gerçekten 60 milyon insan kardeş olma
lı; fakat, sevgili Asiltürk, 60 milyon insanın pek büyük bölümüne, sen Müslüman değilsin, sen 
bizden değilsin demek, nasıl, kardeşlikle bağdaşıyor; onu anlamakta güçlük çekiyorum... (DYP 
sıralarından alkışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Onu diyen kim? 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Kim söylüyor onu, açıklayın; zabıtlara bakın. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Doğudaki olaylara da bu mantıkla mı yaklaşıyorsunuz? Siz

den bunu beklemezdik. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Yakışmıyor; çok ayıp! 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Yani, bu kardeşlik, sadece lafta de

ğil, dil, din, mezhep, ırk, cins farkı gözetmeksizin, kaderde, tasada, kıvançta bir ve bölünmez 
ülküler etrafında toplanan bütün vatandaşlarımız için geçerli olmalıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, yine Sayın Asiltürk, "birkaç aylık eğitimden sonra oralara gönder
diğimiz gençlerimizin, bölge şartlarını bilen, çok iyi yetişen gerillalarla çarpışması doğru değildir" 
diyor. Yürekten katılıyorum ve gerçekten bunun böyle olduğu görülmüş. Biraz sonra Anava
tan Partisinin sözcülerine vereceğimiz cevapta, bu konuda yaptığımız iyileştirmeleri, gelişme
leri anlatırken, zatı âlinize de cevap arz etmeye çalışacağım. 

Sevgili arkadaşlarım, Anavatan Partisinin birinci sözcüsü Sayın Keçeciler,' 'muhalefettey
ken, Anavatanın yanlış politikalar uyguladığını ifade edenler, acaba terörü önleyebilmişler mi
dir; önleyememişlerdir" diyor. Tabiî, dört ayda ne kadar önlenirse, o kadar önledik. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Sevgili arkadaşlarım, yani, sekiz yıl sonunda bize bu mirası bırakan arkadaşlarımızın bu 
kürsüden "dört ayda ne yaptınız?" diyebilmeleri için, el-insafü nısf-üd-din diyorum. 
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BAŞKAN — insaf, dinin yarısıdır. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Çok şanssız bir şey söylediniz; sizden bunu bek

lemezdik. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGtN (Devamla) — İnsaf, dinin yarısıdır. 
Yüce Meclisin değerli üyeleri, Sayın Keçeciler buyuruyor ki, "biz, sıkıyönetimden devral

dık, olağanüstü hale getirdik. Bugün, olağanüstü hali de aşan terörler var." Bakınız sevgili ar
kadaşlarım, sıkıyönetimi halletmiş ve olağanüstü hale getirmiş Sayın Keçecilerin muhterem 
partisi... 

Sevgili arkadaşlarım, olağanüstü hale geçildiği anda, yani olayların bittiği varsayılan yıl
larda; 1987'de 577 asker, polis ve geçici köy korucusu şehit olmuş, 1988'de 54, 1989'da 129... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — "Bir yılda 577" dediniz; bu yanlış. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Yanlış mı? . 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Evet, yanlış. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Yanlış mı olmuş? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Evet; toplamı o. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Hafızanıza çok güveniyorsunuz; ben, 

sizin metinlerinizden okuyorum. 
Sevgili arkadaşlarım, sıkıyönetime geçilmiş; sıkıyönetime geçildikten sonra, 1988'de 392; 

1989'da 642; 1990'da 839; 1991'de 1 316 olay meydana gelmiş. 1987'de 60 ölü varmış, 1988'de 
50 ölü... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — 60'a indi şimdi... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Tamam... Tamam mı?.. 
1989'da 139 ölü, 1990'da 157 ölü, 1991'de 214 ölü; yekûn 758 ölü. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — 1992'de?.. Şimdi?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGtN (Devamla) — 1992'de... O, herkesin gözleri önün

de; o, bir sis perdesinin altında değil. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hiç o rakamları karıştırmayın? 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Bakan, bunlara ne gerek var; geçmişi niye karış

tırıyorsun? 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bunlarla bir yere varılmaz Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Efendim, yerimizden müdahale etmeyelim lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Keçeci

ler, "Hükümetin teröre karşı hiçbir tedbiri, hiçbir hazırlığı, hiçbir fikri, hiçbir kanaati yoktur" 
dedi. (ANAP sıralarından "Doğru, doğru" sesleri) Doğru mu söylüyor? Kim o, "doğru 
söylüyor" diyen? 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sayın Bakanım, daha değişik çareler söyleyin. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hükümetimiz, 

önemli boyutlara ulaşan terörü, ülkemizin çok önemli bir sorunu olarak tespit etmiştir ye bu 
olayı geçiştirmemiştir, basit bir zabıta vakası dememiştir, birkaç eşkıya dememiştir, kanı yerde 
kalmayacak dememiştir; önemli boyutlara ulaşan terörü, ülkemizin çok önemli bir sorunu olarak 
tespit etmiş; bu olayların,-Öncelikle ele alınması gereken, partiler üstü bir sorun olduğunda 
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mutabık kalmış; özetle, bu soruna, demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde mutlaka çö
züm bulunacaktır, hükmünü getirmiştir. 

Hükümetimiz, güvenoyu aldığı tarihten bu yana, uzun zamandır toplanamayan Olağa
nüstü Hal Koordinasyon Kurulunu toplayarak, uygulamaya esas tedbirler paketini belirlemiş
tir. 27.12.1991 tarihli Millî Güvenlik Kurulu toplantısında, Bakanlığımızca sunulan 59 tedbir, 
karar olarak tasvip görmüş, uygulamaya konulmuştur. 

Bölge Valisinin, devri mümkün olan tüm yetkilerinin, il valilerine devri sağlanmıştır. As
kerî otorite, sivil otoritenin emrine girmiş; böylece, bölgede iki başlı yönetime son verilmiştir. 
Güvenlik komutanlıkları, görev yönünden, valilere bağlanmıştır. 

Emniyet ile jandarmanın personel, araç, gereç yönünden takviyesine hız verilmiştir. Bu 
cümleden olmak üzere, yeniden yapılanma çalışmaları sırasında, karakollar ve personel, silah 
ve teçhizat bakımından güçlendirilmiş; Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir illerin bulunduğu 
bölgelerde, her ilçede 1 jandarma komando bölüğü, her ilde de 1 jandarma komando taburu 
ve jandarma asayiş komutanlığı bölge ihtiyatı olarak 6 jandarma komando taburunun bulun
durulması prensip altına alınmıştır. Bu prensip esasları çerçevesinde gerçekleştirilecek teşkilat
lanmayla, her ilin, kendi kendine yeterli bir şekilde, terörle mücadeleyi, daha başarılı ve daha 
etkin bir biçimde sürdürmesi öngörülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bu değerlendirmeler sonunda, Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir 
illerde; 6 jandarma komando taburu, 23 jandarma komando bölüğü; mevcut komando tabur
ları için, 10 destek takımı, 13 özel harekât (A) timi, 55 Özel harekât (B) timi, 132 mekanize 
jandarma komando timi ve her il güvenlik komutanlığında, yeterli sayıda helikopteri bulunan 
helikopter timleri kurulmuştur. Bu birlikler ve bölgedeki diğer birlik ve karakolların gece gö
rüş imkânları, harekât ve ateş gücü kabiliyetleri için gereken her türlü malzeme tertipleri alın
mıştır. Gerek Kara Kuvvetleri Komutanlığınca ve gerekse Jandarma Genel Komutanlığınca teşkil 
edilen yeni,birliklerin de yer alacağı telli ve telsiz sistemleri için geçici muhabere malzemeleri
nin şevki, 22 Şubat 1992'de tamamlanmış olup, montajları da 24 Mart 1992 tarihinde tamam
lanacaktır. 

Geçici köy korucularının durumlarının iyileştirilmesi için yasal düzenlemeler yapılması mak
sadıyla kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Emniyet teşkilatında büro hizmetlerinde istihdam edilen personelin aslî görevde kullanıl
malarını sağlamak amacıyla, bu personelin yerine sivil memur istihdamı planlanmış, özellikle 
Olağanüstü Hal Bölgesi illerinin büyük kent kadrolarının güçlendirilmesi için, 6 bini genel idare 
hizmetlerinden olmak üzere -Yüce Meclisimizin de yardımlarıyla- 20 bin yeni kadro alınmıştır. 

Zırhlı araç alımına hız verilmiş, 1992 yılında bine yakın otonun da zırhlandırılmasına baş
lanmıştır. 

Bölgede, uzman personel istihdamına ağırlık verilmektedir. Olağanüstü Hal Bölgesinde, 
mülkî idare kadrolarının boş bırakılmamasına da ayrıca özen gösterilmektedir. 

Böylelikle, Sayın Asiltürk'ün sorularına da arzı cevap etmiş oluyorum. 
Böylelikle, güneydoğuda, PKK ile olan mücadelede, oyun, kurallarına göre oynanmakta

dır. O bölgesinin şartlarını iyi bilen, o bölgenin şartlarına göre yetişmiş, gerilla savaşını iyi bi
len insanların karşısına; askerliklerine orada yeni başlayan gençlerimizi değil, iyi yetişmiş ve 
dört aydan bu yana da yetiştirilmekte olan bu konuda uzmanlaşmış kimseleri çıkarmak ve 
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ellerine, kendileriyle mücadele eden insanların ne silahlan varsa onlardan çok daha mükem
mellerini vermek suretiyle mücadele edilmektedir değerli arkadaşlarım. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

Gene, sevgili Keçeciler kardeşim, "endişelerimiz, Hükümetin kurulmasından ileri geliyor" 
dedi. Hiç endişelenmesin sevgili Keçeciler; Hükümetimizin kuruluşundan, zaaf değil; Hükü
metimizin kuruluşundan, güç doğmaktadır; bu Hükümet, bir uyum içinde çalışmaktadır. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Siz de inanmıyorsunuz ya... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sizi temin ederim, bu uyum, gelece

ğin Türkiyesinin, özellikle demokratik alanda, büyük ve esaslı temellerini atacaktır. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Allah ziyade etsin. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yine Sayın Ke

çeciler, Halkın Emek Partisiyle ilgili konuşmalarında Halkın Emek Partisine çatıyor ve onunla 
ilgili tenkitlerini yaparken bir şeyi unutuyorlar; Halkın Emek Partisini -eğer varsa- bugüne ge
tiren kendinizsiniz... (DYP, SHP ve MÇP sıralarından alkışlar) Halkın Emek Partisinin kurul
ması, güçlenmesi için devlet bütçesinden 1 milyar 600 milyon lirayı veren, bu Hükümet değil, 
sizsiniz. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Sizin ellerinizde büyüdü bu be
bek. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Beraber verdik, beraber. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Ben, SHP'nin üyelerinden bahsettim, HEP'ten bah

setmedim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Daha da söyleyeyim mi Sayın Ke

çeciler? 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Biz parayı verdik, siz de ortak aldınız. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Ben, HEP'ten hiç bahsetmedim; SHP'li üyelerden 

bahsettim; zabıtlar burada. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, bu arada, 
ANAP'ın muhterem sözcüleri -eski bir parlamenter olarak bugüne kadar da izliyorum- bir te
laşın ürünü müdür nedir, bilemiyorum, çok hırçınlar... (ANAP sıralarından "Yok, öyle bir şey" 
sesleri, gürültüler) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Yanılıyorsunuz; siz daha hırçınsınız. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, gerçekten, bi

raz sonra cevap vermeye çalışacağım şekilde; nedense, o hırçınlıklarını anlamak mümkün de
ğil. Sadi Pehlivanoğlu gibi, Keçeciler gibi çok sakin arkadaşlarımız dahi, bu kürsüye çıktıkları 
ve kendilerini, ANAP'ı müdafaa etmek durumunda gördükleri zaman değişiveriyorlar; onu 
anlamak mümkün değil. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — İsmail daha hırçındı. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bakınız; Hü

kümetimizin bürokrasi politikasını, Sayın Keçeciler tasvip etmiyormuş; doğrudur; zaten, tas
vip etmesini bekleme hakkımız da yok, istemeyiz de; çünkü, dünya görüşlerimiz ayrı, tutum 
ve davranışlarımız ayrı ve bürokrasi anlayışlarımız ayrı. 
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Sevgili arkadaşlarım, bürokrasi anlayışlarımız öylesine ayrı ki; ben, devlette yetiştim, bü
yüdüm, geldim; ama, oniki yıl sonra devlete yeniden geldiğim zaman, devleti tanıyamadım. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Maalesef, devleti tanıyamadım. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Neredeydi devlet? 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Doğrudur, doğrudur... 
OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Tanıyamazsın tabiî; o kadar çok şey değişti ki. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Bunu, istediğiniz yerde, istediğiniz 

zeminde, istediğiniz platformda, istediğiniz kişiyle tartışmaya hazırız sevgili arkadaşlarım. 

OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Dört aydır biz de tanıyamıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Devleti tanıyamadım sevgili arkadaş

larım; özellikle kendi Bakanlığımı tanıyamadım. 

ALİ ER (İçel) — Bu zihniyetle tanıyamazsın, yolu bulamazsın sen. 
OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Biz de sizi tanıyamıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Kutuyu açtırmayın sevgili arkadaşla

rım; turpun büyüğü heybede... Turpun büyüğü heybede... (ANAP sıralarından "Aç, aç" sesleri) 

ALİ ER (İçel) — Senin zihniyetinden hayır gelmez ki... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, "valilerin tayi

ninde, SHP ve DYP'ye kontenjan ayrılıyormuş" denildi. Bunun böyle olmadığını, değerli ar
kadaşlarıma, Plan ve Bütçe Komisyonunda arz ve ifade ettim. Öylesine ifade ettim ki, ondan 
sonra da bu değerli yeni valilerimiz göreve tayin edildikleri zaman bendenizi makamımda ziya
rete geldiklerinde, kendilerine aynen şunları söyledim : "Siz, devletin valilerisiniz; ben dahil, 
hiç kimseye bir diyet borcunuz yok; gidiniz, illerinizde, devletin caydırıcılığını, devletin işlerli
ğini, devletin saygınlığını yeniden kazandırınız ve devleti temsil ediniz; hiç kimseye bir diyet 
borcunuz yok; siz, devletin valisisiniz" dedim açık ve seçik olarak. 

ALİ ER (İçel) — Bizim getirdiğimiz kimin vahşiydi? 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada bir hu

susu, sorumlu bir İçişleri Bakanı olarak ifade ediyorum : Sevgili Keçeciler, bizim Bakanlığımı
zın güzide mensuplanndandı, gençliğinden beri de kendilerini tanırım; bana inanacaklarını da 
sanıyorum; eğer, bu konuda, şu SHP kontenjanıdır, bu DYP kontenjanıdır diyen ve bunu ispat 
eden olduğu takdirde, sizi temin ederim, o anda İçişleri Bakanlığını bırakırım, bu kadar açık 
ifade ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, biz burada, sadece, işlerliğini yitiren devlete işlerlik, saygınlığını yi
tiren devlete saygınlık kazandırmak için ve bunu da valilerimiz marifetiyle yapabileceğimiz için, 
bu valilerin devlet yanlısı olmasını istedik, yeğledik ve onların içerisinden seçtik. 

ALİ ER (İçel) — Kendin inanıyor musun bu konuştuklarına? 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan bütün konuşmaları, hiç müdahale etmeden, sükû

netle izledi; şimdi, Sayın Bakan arzı cevap ediyor; lütfen dinleyelim efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Ben demokratım, inanmadığım şeyi 

söylemem. 
ALİ ER (İçel) — İnanmıyorsunuz ki, inanmıyorsunuz ki... 
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OSMAN CEYLAN (İstanbul) — İnanmadıklarınızı savunuyorsunuz şimdi Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Ben, inanmadığım şeyleri kırk yıldır 

söylemedim; siz, adresi, yanlış yerlerde arıyorsunuz. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Bakanım, kusura bakma; ama, adres yanlış değil; siz 
de inanmıyorsunuz söylediklerinize. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, "kaymakam
ları, geçici görevle, sağda solda kullanıyorsunuz" denildi, örnek bir tane : Yalvaç Kaymaka
mı, kendi arzusuyla, o bölgede çok kaldığını ifade etti, yıpranabileceğini belirtti ve eşdeğerde 
bir ilçeye verildi. Bunun bir ikinci örneği yok; ama, isterseniz, geçmiş dönemden bu örneklerin 
yüzlercesini verebilirim sevgili arkadaşlarım; bilmiyorum, yüzünüz kızarır mı... 

OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Doğru söylemiyorsunuz değil mi? 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Yüzlercesini verebilirim; ama, şu an

da ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeniyle daha açık konuşamıyorum. (ANAP sırala
rından "Konuş, iyi olur" sesleri) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — İki senede beş tane valiyi değiştirdiniz; daha ne 
konuşacak? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanı dinleyelim, daha faydalı olur. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, gene Sayın Ke

çeciler buyuruyor ki, "siz, mahallî idarelere vaki yardımları partizan ölçülere göre yapıyorsu
nuz." Gene devam ediyor ve "eğer, biz, zamanında yanlış da yapmış olsak, bâtıl, makûsun 
aleyh olamaz" diyor. Onu demedi; ama, öyle demek istedi herhalde. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Ama, arkasından da "yapmadık" dedi. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Tabiî, bu dahi, Sayın Keçeciler'in, 

geçmişte yaptıkları uygulamanın yanlış olduğunu kabullenmesi gibi, güzel bir fazilet örneği
dir; kendilerini kutluyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, tabiî, mahallî idarelerimizin, belediyelerimizin ellerini kollarını biz 
bağlamadık; biz, urganlarını çözdük... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Biz, urganlarını 
çözdük mahallî idarelerimizin. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bu, sualin cevabı değil ama... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Güney, siz Meclis Grup Baş-

kanvekilisiniz; yani, grup başkanvekilleri, hatibe çok laf atmazlar. Bakınız, Sayın Akbulut, böyle 
oturuyor, güzelce dinliyor yani... 

Bakınız sevgili arkadaşlarım, "eşit, adil, dengeli, tarafsız bir devlet adamı gibi 
dağıtacaksınız" diyor... 

Değerli arkadaşlarım, 1984 yılında, bütün yardımların yüzde 60'ına yakını ANAP, yüzde 
41 küsuru 8 parti tarafından alınmış. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Çünkü, belediyelerin yüzde 70'i ANAP'lı. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 1985 yılında 

durum biraz düzelmiş; henüz, ANAP, partizan bir yörüngeye girmemiş; yardımların yüzde 43*ü 
ANAP'a düşmüş, yüzde 57'si de diğer 8 partiye bölünmüş. 
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MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Belediyelerin 55'i ANAPİıydı. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, 1986 yılında 

yavaş yavaş başlamış o olay, yörüngeye girilmiş; yardımların yüzde 47'si ANAP'lı belediyelere, 
yüzde 53'ü de diğer bütün belediyelere verilmiş. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Kaç belediyeniz vardı? 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Belediyelerin üçte ikisi diğer partile

rin, üçte biri sizin. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) —Hayır efendim, hayır... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Efendim, hayırsa, sen doğrusunu söyle. 
BAŞKAN — Efendim, bu tartışma uzar; kaç belediye olduğu da bunu aydınlatmaz ki; 

Güdül var, Ankara var... Müdahale etmeyelim lütfen. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkanım, zatı âliniz her za
man böyle düzenler... Böyle ancemaatin konuşmak varsa... 

BAŞKAN — Efendim, ancemaatin yok; fakat, kadim hukuku olan bir Sayın Bakansınız; 
arada bir, size olan sevgilerinden kaynaklanıyor sanıyorum... 

Arkadaşlar, dinleyelim... 
Yalnız, Sayın Bakan Arapça, Osmanlıca kullandı mı, çıt çıkmıyor, ben kullandım mı, an

lamıyoruz diye ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz. 
Buyurun Sayın Bakan. < 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 1988 yılında, 
bakınız, o eşit, adil, dengeli, tarafsız devlet adamı nitelikleriyle yapılan dağılım : Tüm yardım
ların yüzde 78,4'ü ANAP'a, yüzde 21'i de diğer partilere... İyi mi, Sevgili Keçeciler? 

Dur, daha bitmedi : 1989 yılında yüzde 59,4'ü ANAP'ın, yüzde 40'ı diğer 8 partinin; 1990 
yılında, sevgili arkadaşlarım, tüm yardımların yüzde 58'i ANAP'a yapılmış -bak, Sayın Akbu-
lut bile tebessüm ediyor, o dahi üzülüyor yapılan haksızlıklara- yüzde 42'si de diğer bütün par
tilere yapılmış. 

Gelelim 1991 yılına sevgili arkadaşlarım : 1.1.1991'den 31.12.1991'e kadar -bunun otuz gü
nü de bendenize ait Sayın Keçeciler- yardımların yüzde 52 küsuru ANAP'a gitmiş, yüzde 47'si 
de diğer 8 partiye gelmiş. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — İller Bankası dahil mi Sayın Bakan?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Şimdi, ne oldu sevgili arkadaşlarım : 

10 Marta kadar yapılan müracaatları, Mahallî İdareler Genel Müdürüme çıkarttırdım... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Evvela, DYP'li ve SHP'li belediyelere gönderin dediniz... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Kişiyi nasıl bilirsin; kendim gibi de

miş... Maşallah yani... Aklınızla bin yaşayın... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibe müdahale etmeyelim... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, o zaman, bü

tün dosyaları getirin dedik ve -hani, dengeli, eşit dağıtacaksınız diyor ya- bendeniz de bu dengeyi 

— 324 — • 



T.B.M.M. B : 59 23 . 3 . 1992 O : 3 

kurmaya çalıştım, daha da yapacağım; dengeleşinceye kadar; yani, dengeleşinceye kadar, DYP'li, 
Refah Partili, Milliyetçi Çalışma Partili, bağımsız belediyelere, ANAP'ın bugüne kadar aldığı 
paraya yaklaşıncaya kadar dengeleştireceğim değerli arkadaşlar. (DYP ve SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, bakınız, o sırada dahi ANAP'tan 22 belediye müracaat etmiş, 
22 belediyeye de yardım yapmışız. 

ALÎ ER (İçel) — Yalan!.. Benim 4 tane belediyeme yardım yapılmadı. (DYP sıralarından 
gürültüler) ANAP'lı belediyelerin hiçbirine yardım yapmadınız. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Er... Sayın Er, bu şekilde hitaba hakkınız yok. Bir Sayın Bakan Genel 
Kurula bilgi veriyor; aksine bilgilere sahipseniz, bunun ifade yolu bu değildir. 

ALİ ER (tçel) — Sayın Başkan, benim ilimde 4 belediyenin hiçbiri yardım almadı. 
BAŞKAN — Ben, ne size ne muhatap aldığınız Saygıdeğer Bakana, bu diyalogu reva gör

müyorum. 

ALt ER (tçel) — Doğru değil Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Doğru değil diyebilirsiniz, itirazım var diyebilirsiniz, aksine bilgiler, belgeler 

sahibiyim, arz edeceğim diyebilirsiniz; ama, böyle diyemezsiniz. (DYP ve SHP sıralarından 
"Bravo Sayın Başkan" sesleri, alkışlar) 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkan, şükranlarımı sunuyo
rum. Cumhuriyet Hükümetinin bir bakanına, kürsüden devletin bilgilerini açıklarken, talihsiz 
bir beyanın sahibi olan arkadaşımıza da gerekli cevabı verdiniz. Benim zaten o düzeye inmem, 
gereksizdi, mümkün değildi. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ANAP'lı 22 belediye bize müracaat etmiş, onlara 793 milyon Türk 
Lirası ödemişiz. 

MEHMET ALt YAVUZ (Konya) — Bu da mı yalan? 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Niye verdiniz? 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... Değerli arkadaşlarım, yapacak daha çok işimiz var... Va

kit ilerliyor... Çok işimiz var... 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, eğer bugüne 
kadar bazı partilerin belediyelerine hiç yardım yapılmamış, diğerlerine yapılmışsa, ANAP'tan 
da yardım yapılmayan belediyeler varsa, onları imkânlarımız ölçüsünde dengeleyeceğiz. Zatı 
âliniz de, dengeli yapın diyorsunuz, biz de onu yapacağız. 

Sevgili arkadaşlarım, bunun dışında, bizim bulunduğumuz yerde particilik olmaz, parti
zanlık olmaz. Bunu en iyi bilen, Sayın Keçeciler'dir, benimle ilgili olarak. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayabilir misiniz? 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, biz, oniki yıl, 

bu partizan yönetimle mücadele ederek buraya geldik. En azından onun sorumluluğu içerisin
de bu partizan davranışlardan kaçınmayı, her şeyden önce görev biliriz, sorumluluk biliriz de
ğerli arkadaşlar. 
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HALÎT DUMANKAYA (istanbul) — "Dengeleştirme' 'ifadesini anlayamadık Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım,''emniyet büt
çesi yeterli olarak verilmemiştir" diyorlar. Personel giderlerinde geçen yıla nazaran yüzde 101, 
diğer carilerde yüzde 72, yatırım toplamında yüzde 13 olmak üzere, emniyet bütçesi ortalama 
yüzde 77 oranında artmış. Bizim bütçe imkânlarımız bu şartlar altında gerçekleşti. 30 trilyon 
liralık bütçe açığıyla devleti devralan bir Hükümetin, kısa zamanda 40 trilyon lira borç öde
mek durumunda bulunan bir Hükümetin ayırabildiği en yüksek miktar budur. Bunu da gü
venlik güçlerimiz için ayırdık ve sizlerin de ifade ettiği gibi, gerekirse, yıl içinde Yüce Meclisi
mize müracaat eder, daha fazlasını sizden isteriz; lütfeder verirseniz, biz de görevimizi o ölçü
lerde yaparız. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Vereceğiz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, Sevgili Sadi Peh-

livanoğlu kardeşimize de bu ölçüler içerisinde cevap vermeye gayret ettim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayabilir misiniz? 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Emredersiniz efendim. 
BAŞKAN — Estağfurullah. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) ~- Partimin görüşlerini yansıtan ve bu 

konuda gerçekten uzman olan değerli arkadaşım Sayın Köse'nin, bendenizin ve mesai arka
daşlarımın çalışmalarında ışık tutacağına yürekten inandığım değerli konuşmasını, zevk, he
yecan ve istifadeyle dinledim. Arkadaşımızın görüşmelerinden, Bakanlık olarak en geniş ölçü
de yararlanacağız. Arkadaşımızın değerli ilgilerine, değerli görüşlerine şükranlarımı sunuyor; 
bu vesileyle, bir defa daha, böylesine engin birikim ve deneyimin ürünü olan görüşmesini sun
ması nedeniyle de ayrıca takdirlerimi arz ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Koalisyonumuzun değerli kanadı SHP'nin sözcüleri Sayın Arıkan 
ve Sayın Kerimoğlu'nun konuşmalarını istifadeyle dinledik ve arkadaşlarımız, demokrasiye olan 
inançlarını ve konunun, demokratik hukuk devleti çerçevesi içerisinde, saydam bir demokratik 
düzende çözümlenmesi için kendilerinin de büyük bir gayret içerisinde olduklarını ve Hükü
metin bu konudaki tutumuna destek verdiklerini ifade ettiler. Bakanlığımızın çalışma konula
rına giren diğer konularda da, gerek Sayın Kerimoğlu gerek Sayın Arıkan kardeşlerim, gerçek
ten büyük vukufla, büyük bir dirayetle görüşlerini ifade ettiler. Kendilerine de, Muhterem Grup
larına da şükranlarımı arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, lehte ve aleyhte kişisel görüşlerini sunan Sayın Yerlikaya ve 
aziz dostumuz Sayın Gençoğlu kardeşimize de teşekkürler ediyorum. 

Ayrıca, uzun süreden beri bendenizi dinlemek lütuf ve nezaketini gösteren değerli arka
daşlarıma, Yüce Meclisin saygıdeğer üyelerine, Hükümetimiz olarak en iyi dileklerimi sunuyor 
ve grupların gösterdikleri ilgiye, bu terörün üstesinden gelmenin millî bir politika halinde ge
lişmesinde, oluşmasında ve millî ve sosyal bir devlet mutabakatı haline dönüşmesinde, muha
lefete ve iktidara mensup partilerimizin değerli sözcülerinin görüşleri için de tekrar şükranları
mızı sunuyor ve devlet politikası olan ve ulusumuzun, devletimizin gelecek, aydınlık ve güzel 
günlerinin güvencesi olan bu çalışmalarımızda bize yardımcı olan Büyük Meclisimize şükran
larımızı sunuyorum. 
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Bu arada, Nevruz olayları münasebetiyle hayatlarını yitiren aziz vatandaşlarımıza, Zon
guldak grizu faciasında hayatlarını kaybeden aziz işçilerimize, çığ felaketi nedeniyle yaşamla
rını yitiren yöre halkı, aziz vatandaşlarımıza ve Erzincan depreminde, hepimizi, bütün yurdu 
ve âdeta bütün dünyayı yasa boğan bu acı olayda hayatlarını yitiren vatandaşlarımıza Yüce 
lann'mn rahmetini diliyor, geride bıraktıklarına sabırlar niyaz ediyor; Meclis olarak, Devlet 
olarak, vatandaş olarak birliğimizin, beraberliğimizin, bu işin üstesinden geleceğimizin en gü
zel güvencesi olduğunu bir defa daha arz ediyor ve Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla se
lamlıyor, teşekkür ediyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
OöUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, benim hiç ağzıma al

madığım bir sözü bana atfederek söylediler. İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, açıklama yap
mak üzere söz istiyorum efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Öyle bir şey söylemedim. 
BAŞKAN — Efendim, o kadar enterasan ki... 
OöUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Zabıtlar yanımda. Sayın Bakanın konuşmasının 

zabıttan elimde, kürsüden tavzih etmek için söz istiyorum efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Ben, Sayın Asiltürk'ü üzdüysem özür 
diliyorum. Ben dedim ki, ülkeyi, insanları, ulusu, "İnananlar, inanmayanlar" diye iki kampa 
bölerek ve "Biri sizden biri bizden değil" diyerek, bölerek, kardeşlik olur mu diye sordum. 
Olay bu. 

OÖUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Hayır, öyle bir şey demedim. 
Konuşmasını yadırgadım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, Sayın Bakanın, hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak dere

cede ve müsellem nezaketiyle, "özür dilerim" ibarelerini de kullanmak suretiyle, endişeyi mu
cip bir hal olmadığını, eğer bir iletişim aksaklığı varsa, onu da Yüce Meclisin huzurunda bu 
beyanıyla açıkladığını ve düzelttiğini ifade ettiler. İzin verirseniz, iftardan evvel şu işi bir ta
mamlayalım. 

OÖUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Hayır efendim, hayır... (DYP sıralarından "uzat
ma artık" sesleri, gürültüler) Zaman almak istemiyorum; ancak, Sayın Bakan burada, bana 
"sen" diye hitap ediyor ve "Sen, ikiye ayıracaksın, yarısına 'Müslüman' diyeceksin, ondan 
sonra nasıl kardeşlik olur?.." diyor. Bu ifadesi zabıtlarda da aynen şöyle : "Fakat, sevgili Asil
türk, 60 milyon insanın pek büyük bölümünü 'Sen Müslüman değilsin, sen bizden değilsin' 
demek nasıl kardeşlikle bağdaşıyor?" Sayın Bakan bunu yanlışlıkla söylemişse... 

ADİL AYDIN (Antalya) — Yeter artık!.. (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika... (DYP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, bir dakika... Bu, en tabiî hakkı... 

OÖUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Bağırmakla beni susturabileceğinizi sanıyorsanız, 
vazgeçin. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir dakika... Sayın Aydın, Sayın Asiltürk demokratik hakkını 
kullanıyor ve biz, dikkatle izliyoruz. Sayın Bakan gerekli açıklamayı yaptı, bir karara bağlaya
cağız. Rica ederim... 
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ADİL AYDIN (Antalya) — Ama, hâlâ ısrar ediyor. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Eğer, Sayın Bakan, "Bu sürçü lisandır, yanlışlıkla 

söylenmiştir" veya "Benim kastım bu değil" derse, mesele yok efendim. 

BAŞKAN — Dedi efendim, "Kastım bu değildir" dedi. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Dedim efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)— Bu cümleyi sürçü lisan olarak söylemiş Sayın 

Bakan?!. 

BAŞKAN —Evet. . . .-
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Tamam, mesele yok. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, sürçü lisan olarak söyleme

dim. Ne dediğimi gayet iyi biliyorum, "Kardeşlik, kitleleri şu veya bu biçimde ayırmakla olmaz" 
dedim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Gayet tabiî; ama, Sayın Bakan bana hitap ediyor. 
Yani, ayıran ben mi oluyorum? 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — "Onu ayırıyorsun" demedim. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, konuyu bağlayalım efendim. Şimdi, Sayın Bakan alenen, hem 

kardeşlik ayırımla olmaz fikri ve yaklaşımını izah etti hem de zatı âlinizin zabıtta ismi celilini-
zin geçmiş olmasına rağmen "Ben, Sayın Asiltürk'ü kastetmedim" dedi. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Tamam. 
BAŞKAN — Yani, bu mükerrer açıklamadan sonra, konunun açıklanacak tarafı kalma

dığı için; nitekim, şu karşılıklı tebessümler de maksadın tahassul ettiğini gösteriyor ve biz gö
revimize devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Aydın; şimdi, son konuşmayı yapmak üzere, İstanbul Millet
vekili Sayın Gürhan Çelebican'ı davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Çelebican. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Çelebican, mutadınızdır, az, öz; fakat zengin anlatırsınız. Aynı üslubu lütfen bu de

fa da gösterin. 
( GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; 

sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Devlet yönetiminde son derece büyük ve önemli yeri olan İçişleri Bakanlığına ve bağlı ku

ruluşlarına ait bütçe müzakereleri münasebetiyle yapacağım konuşmama, ülkemizin bölünmez 
bütünlüğü ve huzuru için canlarını feda eden güvenlik ve kolluk kuvvetleri mensubu şehitleri
mize Allah'tan rahmet, yaralanan evlatlarımıza da acil şifalar dileyerek başlıyorum. 

Türkiye'nin geleceğine etkileyecek derecede ciddî ve önemli boyutlarda olan bölücülük ve 
terörizm faaliyetleri ve bunlarla amansız mücadele veren güvenlik kuruluşlarımızın sorunları
na kısaca değinmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, bulunduğumuz bölgede, hatta dünyada, ekonomik 
ve askerî yönden güçlü, çağdaş ve hızlı kalkınan bir devlet olmak istememiz, bazı merkezlerde 
endişe yaratmış ve böyle ileri bir Türkiye'yi içlerine sindiremeyenlerin, kendi menfaatleriyle 
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bağdaştıramayanların sinsi müdahaleleri ve ciddî destekleri, hatta alenen denebilecek teşvikle
ri, başımıza bölücülük ve terörizm belasını musallat etmiştir, özellikle, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerimizde ortaya çıkan bölücülük hareketleri ve terörizmle Silahlı Kuvvetleri
miz mücadeleye girişmiş ve daha sonra doğru bir kararla, yerini jandarma birliklerine bırakmıştır. 

Bilindiği Üzere, Jandarma Teşkilatı da, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı gibi, İçişleri Bakanlığına bağlı ve ülkemizin güvenliği açısından çok önem arz eden 
kuruluşlarımızdan biridir. Jandarma, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağ
layan ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getiren silahlı askerî bir güvenlik ve kolluk 
kuvvetidir. 

Bu genel vazife taksimi içinde, yurdumuzun takriben yüzde 92'lik bir bölgesinden sorum
lu olan Jandarma, mülkî, adlî ve askerî görevlerinin yanı sıra, çeşitli kanunlar, yönetmelikler 
ve tüzüklerle kendisine tevdi edilen çok sayıda başka görevleri de yerine getirmektedir. 

Jandarmanın, bahis konusu bölgede vazife alacak, bölücülerle, teröristlerle savaşacak bir
liklerinin, bu bölgenin özel ve yerel durumuna ve teröristlerle mücadele şartlarına göre acilen 
yetiştirilmesi şart bulunmaktadır. Hatta, ilk fırsatta, Jandarma teşkilatı dışında ve başka bir 
isim altında ve değişik bir kıyafetle kırsal kesimde vazife görecek profesyonel elemanlardan 
müteşekkil bir kuvvetin kurulması uygun olacaktır. 

Jandarmanın ve askerî birliklerin, şehir ve kasaba içlerine, zaruret olmadıkça asla girme
mesi, buradaki görevleri özel polis timlerine bırakması, Silahlı Kuvvetlerimizin halkla ilişkile
rini müspet yönde etkileyecektir. ' . • « . . 

Diğer taraftan, bölgedeki asayiş meselesinin, eşkiya silahını bırakmadığı müddetçe silahla 
çözülmesi gerektiğine, devletin bütün üniteleri inanmalıdır. Ayrıca, bu husus, bölge halkına 
da anlatılmalı ve Türk Devletinin buraları asla terk etmeyeceği iyice belletilmelidir. Devletin, 
bu çeteleri yok ederek kendilerini koruyacağına bölge halkı inandırılmalıdır. Eşkiyanın, gü
neydoğu insanını karamsarlığa sürüklemesine imkân verilmemelidir. İktidar kanatlarının, sa
dece "demokratikleşme" ve "insan hakları" gibi başlıklar altında çözüm aramalarının yetme
yeceği ve netice vermeyeceği artık belli olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1984 yılında büyümeye başlayan terör olayları, Jan
darmamızı büyük maddî ve manevî sorumluluklar altına sokmuştur. Bu bölgede terörle müca
dele, ağır tabiat şartları ve çetin arazi koşulları tahtında, halen devam etmektedir. Fedakâr Jan
darma mensupları, sürekli silahlı mücadele içinde geçen bu hayatı, engin bir görev sorumlulu
ğu anlayışıyla, normal bir yaşam tarzı olarak kabul etmişlerdir. 

Jandarma mensuplarının, hiçbir kamu görevlisinde görülmeyen tarzda bu bölgeye iki-üç 
yılda bir atandığını ve meslek hayatının yarıdan fazlasını burada geçirdiğini müşahede etmek
teyiz. Güçlüğü ve riski kelimelerle ifade edilemeyecek bu meslek yaşamını, hangi maddî ola
naklarla telafi etmeye çalışırsak çalışalım, az olacağını belirtiyor ve bu nedenle mücadelede 
moralin çok önemli bir unsur olduğunu ve mutlaka sağlanması gerektiğini bilhassa vurgula
mak istiyorum. 

Yaptığım incelemelere göre, Jandarmanın önemli problemlerinden biri olan lojman soru
nu, sık sık atamaya tabi olan personelin ya konut bulamamasına ya da fahiş fiyatlarla karşı 
karşıya kalmasına ve bilhassa olağanüstü hal bölgesinde görevli personelin masum ailelerinin 
güvenlik altına alınamamasına, dolayısıyla personelin moral ve işgücünde büyük düşüşlerin 
kaçınılmaz olmasına sebebiyet vermektedir. 
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Ayrıca belirtmek istiyorum ki, İcara sınırlarımızın korunması görevi Jandarmadan alın
mış olmasına rağmen, devir işleminin çok yavaş yürütülmesi sebebiyle, önemli bir kesim hâlâ 
Jandarmanın sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu görevin Jandarmadan bir an önce alınma
sı, personel yetersizliğine rahatlama getirecek ve güvenlik hizmetlerindeki etkinliğini artıracaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu güzide kuruluşumuzun en büyük problemlerin
den biri, silah, araç ve gereç; diğeri ise, istihbarat sorunudur. Şunu üzülerek belirtmek isterim 
ki, Jandarmamız bu hususta, halen teknolojinin çok gerisindedir. Ayrıca, bölgeye mahsus is
tihbarat teşkilatından ve tahsisatından yoksundur. Bu noksanlıklar en kısa zaman içinde mut
laka giderilmelidir. 

Jandarmanın, özellikle güneydoğuda mücadele ettiği terörist örgütün ise, dışarıdan silah 
ve büyük maddî destek temin ettiği, hepimizin malumudur. Jandarmamızı daha güçlü kılmak, 
zırhlı ve silahlı helikopterler, gecegörür dürbünler, hızlı ve hafif, fakat güçlü silahlar, modern 
iletişim vasıtaları gibi, ileri teknolojinin imkânlarıyla donatmamız kaçınılmaz bir zarurettir. 
Bunun için, gerekirse yeni kaynaklar aranmalı ve bulunmalıdır. Jandarma karakollarını, va
tandaşların araçlarından istifade eder durumdan kurtarmak için, her karakola asgari iki araç 
planlanmalı ve bunların biri zırhlı veya hiç olmazsa kurşun geçirmez camlı olmalıdır. 

Ileri Batı ülkelerinde, güvenlik güçlerinin şon derece teknik imkânlarla mücehhez olduğu, 
güvenlik örgütlerinin, devletin bekası için ülkede huzur ve güven olsa bile, en azından caydırıcı 
görünüm için son derece güçlü tutulduğu ve bu konularda jandarma ve güvenlik kuvvetlerine 
her türlü imkânın sağlandığı görülmektedir. En kısa zamanda bu seviyeye ulaşmamızı.temenni 
ediyorum. 

özellikle belirtmek isterim ki, 1984 yılından beri süregelen terör olaylarının üç dört ûy 
gibi kısa süreli eğitim görmüş erbaş ve erlerle çözümlenmesinin güçlüğü artık anlaşılmış bu
lunmaktadır. 

Fransa, italya gibi Avrupa ülkelerinin jandarma teşkilatları incelendiğinde, hizmetlerin 
profesyonel kişiler tarafından yürütüldüğü görülecektir. Bizde de, emniyet teşkilatında olduğu 
gibi, bu cefakâr teşkilatının süratle yeniden yapılandırılması, çağın ve ülkenin gereklerine uy
gun, iyi eğitilmiş personel ve kişilerden oluşacak bir yapıya kavuşturulması şarttır. Başlanan 
çalışmalara hız verilmesi ve planlanan organizasyon ve eğitimin tamamlanması gerekmektedir. 

Emniyet teşkilatımıza gelince : Polisimizin daha da güçlendirilmesi maksadıyla, persone
lin branşlara ayrılarak, Özellikle terörizmle mücadelede uzmanlaştırılması, ateş gücünün artı
rılması, büyük şehirlerde ve olayların yoğun olduğu yerlerde karakol sistemini destekleyen yeni 
çalışma sistemlerinin uygulanması, özellikle çok sayıda hızlı, zırhlı ve kurşun geçirmez camlı 
otolarla ve helikopterlerle teçhiz edilmesi, yatırımların aksatılmadan yürütülmesi için gereken 
ödeneklerin zamanında verilmesi ve kullandırılması, lojman sorununa köklü bir çözüm geti
rilmesi ve maksadına mahsus, gayet hassas bir istihbarat teşkilatı teşekkül ettirilmesi ve bu maksat 
için yeterli para ve sarf yetkisi temin olunması zorunlu görünmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyada son yıllarda meydana gelen gelişmeler sonu
cu ortaya çıkan güçlü bir Türkiye düşüncesi, ülkemiz üzerinde yıllardan beri oynanan oyunla
rın artmasına yol açmıştır. Türkiye'nin birinci derecede önemi haiz olan güneydoğu sorunu, 
cumhuriyetimizin kurulduğu yıldan bugüne kadar devletimizin maruz kaldığı en ciddî sorun
dur. Bu meselelerin hallini, yalnızca polis ve jandarma tedbirlerinden beklemek çok yanlış ola
caktır. 
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Hükümet, artık, bu konuda ciddî çalışmalar içerisine girmeli, Olağanüstü Hal Kanunu
nun bugüne kadar yapılan tatbikatından edinilen tecrübelerle tespit olunan mahzurları ve nok
sanları giderebilmeli, yeni ve etkili bir çözüm sistemi oluşturulmak suretiyle bunların kaldırıl
ması sağlanmalıdır. 

Üniversiteler, basın, radyo ve televizyon gibi devletin tüm müesseselerinin katılması ve im
kânlarının kullanılması suretiyle, partilerüstü millî bir politika oluşturulmalı ve tatbik edilme
lidir diyor, böyle bir millî politikanın oluşturulmasına katkı sağlamaya her zaman hazır oldu
ğumuzu defaaten ifade etmek istiyorum. 

Sayın Genel Başkan... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kim genel başkan?.. 
BAŞKAN — Sayın Çelebican, devam buyurun, toparlayın. 
GÜRHAN ÇELEBtCAN (Devamla) — Sayın Başkanı sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, 

terörist eylemlerin ve teşkilatlarının çökertilmesinde çok önemli bir husus, mücadelenin ve böl
genin nevine mahsus bir istihbarat teşkilatının mevcudiyetidir. Verimli ve amacına uygun bir 
istihbarat teşkilatı, mevcut teşkilatların haricinde, tamamen ve münhasıran bu probleme tahsis 
edilmek, gerekli tahsisatı ayrılmak ve serbest kullanma yetkisi verilmek üzere, hem yurt içine, 
hem de yurt dışına dönük olarak kurulmalı, geliştirilmeli ve yeterli vüsatte bütçelendirilmeli-
dir. Dost ülke istihbarat teşkilatlan ile sıkı bir işbirliği sağlanıp, sürekli işleyen bir bilgi akımı 
ağı oluşturulmalıdır. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; terörizmi ve bölücülük hareketlerini türlü şekiller
de teşvik eden, destekleyen yabancı ülkelerin faaliyetlerini izlemek ve diplomatik tedbirlerle 
bu faaliyetleri yok etmek veya tesirsiz bırakmak, devletimizce yurt içi veya yurt dışında yapıla
cak operasyonları haklı kılacak çalışmalar yapmak üzere, Dışişleri Bakanlığında özel bir daire 
ve buna bağlı masalar kurulmalıdır. 

Ayrıca, korucu sistemi, muhtarlara bağlı olarak geliştirilmeli, korucular, "Köy polisi" gi
bi yeni bir isim altında ve her vilayet dahilinde, Amerika Birleşik Devletlerindeki şerif teşkila
tına benzer tarzda, teşkilatlandırılmalı ve sistemin geçici olmadığı tüm bölgeye inandırılmalı-
dır. Muhtarların ve bu köy polisinin yetki ve sorumlulukları, bir kanunla yeniden düzenlenme
li, köylerin korunması ile adi zabıta suçlarının takibi ve suçluların yakalanması, bu köy polisi
nin görev sahasında bulunmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Çelebican, lütfen, son paragrafı takdim eder misiniz? 
GÜRHAN ÇELEBtCAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Yalnız, bu yerel polis teşkilatı seçimle değil tayinle oluşturulmalıdır. Her muhtarın bölgesi 

dahilinde bulunan tüm sakinlerin resimli kimlik belgeleri, muhtarlar tarafından bağlı bulun
duğu mercie verilmeli ve bu bölge sakinlerinden başka kişilerin bu bölgede bulunmasından 
muhtar ve korucular, müteselsilen sorumlu tutulmalıdır. 

Mezralar, mümkün olduğunca kaldırılarak veya birleştirilerek azaltılmalı ve kaldırılan bu 
mezraların yerleri, derhal ilgili tüm birimlere bildirilmelidir. 

Terörizmle mücadelede önemli olan, görevli birimlere destek unsurlarının sağlanmasıdır. 
Bu destekler, mücadele birimlerinin sağlam morali ve özellikle istikballerinin ve ailelerinin gü
vencesi, göreve uygun eğitim, en modern vurucu ve güçlü helikopterler, en son teknoloji ürünü 
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hafif ve hızlı silahlar, gebe görür dürbünler, en son araç gereç ve teçhizat, en ileri teknik ileti
şim, ulaşım, haber alma ve halkın yardımı ve beraberliği gibi unsurlardır. 

Bunların temini için bütçe imkânları zorlanmalı, sorumlu yetkililerin isteyecekleri yasal 
ye idarî düzenlemeler ve tedbirler, mümkün olacak Ölçüde, fakat hızla sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İçişleri Bakanlığının diğer bir kuruluşu da, Sahil Gü
venlik Komutanlığıdır. Ülkemizin karasularında ve iç sularımız olan Marmara Denizi ve Bo
ğazlarda güvenlik ve huzurun sağlanmasından sorumlu olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, ka
nun ve tüzüklerle kendisine verilen çok sayıda görevleri ve ayrıca karasularımızın üç katı olan 
deniz sınırlarımızı korumak gibi çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Çelebican, lütfen, son cümlenizi istirham ediyorum. 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (Devamla) — Ege ve Marmara gibi, dünyanın en kritik ye deniz 

trafiğinin en yoğun olan bölgesinde, ulusal çıkarlarımızı ve hükümranlık haklarımızı koruyan 
Sahil Güvenlik Komutanlığının, görevlerini istenilen biçimde yerine getirebilmesi, güvenlik, ko
ruma ve kurtarma ile turizm ve sağlıkla ilgili hizmetleri ifa edebilmesi için modern araç ve ge
reçlere ihtiyacı vardır. Bunları, ayrıca saymıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ifade etmiş olduğum bu hususların temini için kifa
yetsiz bulduğum İçişleri Bakanlığı bütçesinin, yeni kaynaklar bulunmak suretiyle genel bütçe 
içindeki payı artırılarak, çok önemli millî görevlerin ifası için gerekli ihtiyaç seviyesine ulaştı
rılmalıdır. 

En son teknoloji ürünü silah, araç ve gereçlerin temin edilmesi ve gereken özel eğitimin 
ve kadroların verilmesi suretiyle güvenlik kuvvetlerimizin güçlendirilmesi maksadıyla Anava
tan Partisi iktidarlarınca sağlanan imkânlar çoğaltılarak devam ettirilmeli ve katiyen aksatıl-
mamalıdır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; konuşmama son verirken, bölücülük ve 
terörizm tehlikesinin üstesinden, millî birlik ve beraberlikle gelebileceğimize olan inancımı ifa
de ediyor, İçişleri Bakanlığı bütçesinin vatanımıza, milletimize ve tüm Bakanlık mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebican. 
Sayın milletvekilleri, bütçe üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

KEMALETTÎN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sorum Vardı. 
BAŞKAN — MjLiracaat olmayınca maddelere geçtik efendim. 
KEMALETTÎN GÖKTAŞ (Trabzon) — Önemli sorularım vardı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, maddelere geçtik artık; bu defalık böyle olsun. 
Bölümleri okutuyorum : 
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1. — İçişleri Bakanlığı 1992 Malî Ydt Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. • 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 

111. 

112 

113 

900 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Mahallî idareler Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 

. Kabul edilmiştir. 

. Kabul edilmiştir. 

. Kabul edilmiştir. 

. Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

1 373 298 000 000 

376 530 000 000 

331 664 000 000 

58 608 000 000 

23 280 000 000 

TOPLAM 2 163 380 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — İçişleri Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı 1990 malî yılı kesinhesabımn bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

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 Hizmetleri 373 753 142 900 458 777 077 344 13 654 910149 98 678 844 593 
BAŞKAN — Kabul edenler... Eme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Mahallî İdareler Hizmetleri 83 609 375 000 83 577 325 770 32 049 230 
BAŞKAN — Kabul edenler... Eme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 98 078 322 530 95 316 850 358 2 761472172 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sivil Savunma ve Seferberlik Hiz
metleri 13 867 280 000 13 060189 809 807 090 191 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlanna Dağıtılama
yan Transferler - 10 105125 735 9 895 164 011 209 961724 
BAŞKAN-Kabul edenler... Eme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 579 413 246165 660 626 607 292 17 465 483 466 98 678 844 593 
BAŞKAN — Kabul edenler.„ Eme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, İçişleri Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabı kabul edilmiştir. 
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a) Emniyet Genel Müdürlüğü ' 
1. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1992 Mali Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 555 938 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Güvenliği Sağlama ve Düzenleme Hizmetleri 5 249 017 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. -

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 241035 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 7 045 990 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..'. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. —Emniyet Genel Müdürlüğü 1990 Mail Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil

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

Prog. A ç ı k l a m a 

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

111 Güvenliği Sağlama ve Düzenleme Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

491488 095 661 

1 694 200 704 963 

83 640 929 000 

Toplam 
harcama 

322 319 209 045 

2 032 416 166 111 

83 160 006 836 

Er 
dev 

ö 

GENEL TOPLAM 2 289 652 720 729 2 488 031261627 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi ve kesinhesabmm bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 
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b) Jandarma Genel Komutanlığt 
1.—Jandarma Genel Komutanlığı 1992 Malt Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Güvenlik Hizmetleri 3 886 181000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 40 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 3 926 181000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. —Jandarma Genel Komutanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı > 
BAŞKAN -— Jandarma Genel Komutanlığı 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : ICabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A ç ı k l a m a 

Güvenlik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtalamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmej'enler... Kabul edilmiştir. 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

1 059-543 976 407 1 098 748 320 212 3 

, 18 436 680 000 13 827 317 119 

666 626 905 639 000 000 

1 078 647 283 312 1113 214 637 331 3 
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Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi ve kesinhesabı kabul edilmiştir. 

c) Sahil Güvenlik Komutanlığı 

1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1992 Malî Yût Bütçesi 

BAŞKAN — Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylanmza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Sahil Güvenlik HizmeÜeri 157 063 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1 180 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 158 243 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Sahil Güvenlilc Komutanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sahil Güvenlik Komutanlığı. 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A—CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek harcama 

111 Sahil Güvenlik Hizmetleri 46 212 218 981 31 119 313 194 15 092 905 787 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.' 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılama
yan Transferler 490 240 000 491232 672 - 992 672 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 46 702 458 981 31 610 545 866 15 092 905 787 992 672 
BAŞKAN-Kabul edenler... Et- ^ 
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, böylece, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 1992 malî yılı bütçeleriyle, 1990 malî yılı kesinhesaplan kabul edilmiştir. 
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Sayın Bakanın şahsında, canlan pahasına, ülkemizin bütünlüğü milletimizin huzuru için 
görev yapan aziz güvenlik güçlerimize ve İçişleri Bakanlığının diğer mensuplarına, bütçeleri
nin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, şahsınızda, Yüce Mecli
se şükranlarımı, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sayın milletvekilleri, çalışmalara, program uyarınca devam etmek için, saat 19.15'te top

lanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.59 

* • . • . 

' o 
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" DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saali : 19.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Halil Çulhaoğlu (İzmir), Işılay Saygın (İzmir) 

:—: O - '—— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşiminin Dördüncü Oturumu
nu açıyorum. 

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

1. — 1992 Malî Yılı Gehel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Sütçe 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) (Devam) 

B) MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
1. —Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1990 Malî Yılı 

Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki çalışmalara devam ediyoruz. 
Programa göre, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine baş

lıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz almış bulunan sayın üye

leri arz ediyorum : 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk, Balıkesir Milletve

kili Cemal öztaylan. Anavatan Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli. 
Sosyaldemokrat Halkı Parti Grubu adına Amasya Milletvekili Haydar Oymak, Muş Milletve
kili Sırrı Sakık, Uşak Milletvekili Ural Köklü, Refah Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili 
Abdullah Gül, Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener. Şahısları adına, lehinde Kayseri Milletvekili 
Osman Develioğlu. Aleyhinde, İstanbul Milletvekili Nami Çağan. Üzerinde, Muğla Milletve
kili Muzaffer İlhan. 

Şimdi, ilk konuşmayı yapmak üzere, Doğru Yol Partisi Grubu adına Aksaray Milletvekili 
Sayın Mahmut öztürk'ü kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Öztürk. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

saygıdeğer üyeleri; 1992 yılı Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, yine sözlerime başlamadan önce, son yıllarda -inşallah son olması dileğimizle-
memleketimizde cereyan eden tabiî afetlerde can veren vatandaşlarımıza ve yine, şu anda mem
leketinin savunmasını yapan ve bu uğurda şehit olan güvenlik güçlerimiz mensuplarına Cenabı 
Allah'tan rahmet diliyorum. 
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Yine sözlerime başlamadan önce, her vesileyle televizyon ekranında boy göstermekten çe
kinmeyen; ama, her nedense Türkiye'de bölücülerin hâkim olduğu yerlerde güvenlik güçleri 
sıkışıp canı pahasına çarpışırken ağzını açmayan özal'ı da şiddetle kınıyorum. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Hastalık oldu sizde; özal hastalığı. 
' MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 1992 bütçesinin üç defa 

takdimi oldu. Birinci takdimi, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın Bakan yaptı, yine ikinci 
takdimini Sayın Bakan Yüce Meclisin Genel Kuruluna yaptı ve üçüncü takdimini de yine bu
gün burada Sayın Bakan yapacaklar. 

Şimdi, tabiri caizse, 1992 bütçesi, bir çığ felaketi gibi, felaket bir bütçe. 207.8 trilyonluk 
bütçenin, ilk altı aylık, 83 ila 100 trilyon arası personel gideri 20.3 trilyonu cari, 26.9 trilyonu 
yatırım, 77İ6 trilyonu da transferlerdir. Yani, 26.9 trilyon liralık yatırımı gerçekleştirmek için 
180 trilyon liralık harcama yapacağız. Bu da, devletin bir yıl oyalanması demektir. Ancak, bu
nu biz yaratmadık, devraldık. Herhalde bunu devredenler buraya gelip, neyi devrettiklerini de 
savunacaklardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; "maliye" deyince, dünyanın her ülkesinde olduğu gibi, Türki
ye'de de bir bütçe akla gelir, bununla beraber bütçe disiplini de akla gelir. Bakıyoruz, son on 
yılda Anavatan Partisi İktidarı, Türkiye'de her kurum ve kuruluşu yozlaştırdığı gibi, gerek maliye 
teşkilatı olsun, gerekse maliyenin bütçe disiplini olsun, ikisini de yozlaştırmıştır. Hazinesini 
almış bir yere bağlamış, fonlarını 168 parçaya bölmüş, kamu ortaklığını başka yere bağlamış, 
kala kala Maliyenin başında dört kaçakçıyla uğraşan gümrük teşkilatı ve çıkartılan karmaşık 
kanunlardan ötürü vergi bile doğru tahsil edemeyen Gelirler Genel Müdürlüğü kalmış. Maliye 
Bakanlığı bunlarla uğraşıyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 1992 bütçesinin amacı ve aracı bellidir. Amaç, enflasyonu dü
şürmek, ekonomik dengeleri yeniden kurmak, araç ise, tasarruf; ekonomik ve malî kaynakla
rın etkin şekilde kullanılması, malî disiplinin sağlanması, gelir dağılımındaki bozuklukların 
giderilmesi, bölgesel dengesizlikler... Hal böyle olunca, Hükümetin, ben neyi devraldım diye 
burada izahat vermesi lazım. 

ANAP boşuna övünüyor, çok bilmiş maliyecilerle geçiniyor. Son 10 yılda ortalama yüzde 
50 enflasyon, yıllık yüzde 5 oranında büyüme gerçekleşmiştir. ANAP'ın 10 yılda yaptığı yüzde 
50 oranında enflasyon, yıllık yüzde 5 oranında büyüme hızı... Beğenmedikleri 1970'Ii yıllarda 
yüzde 29 enflasyon, yüzde 7 oranında büyüme hızı gerçekleştirildi. Ama, ideal olan 1960'Iı 
yıllara hiç gelmezler; çünkü, 1960 yılında yüzde 5 enflasyon, yüzde 7 büyüme var. İşte tablo 
budur. 

Bunun yanında da, 50 milyar dolar dış borç, 80 trilyon civarında iç borç ve fakiri daha 
fakir, zengini daha zengin yapan malî politikalar... 

Sayın Başkan, sayın üyeler; buna çok enteresan bir örnek vermek istiyorum. Anavatan 
Partisinin uyguladığı malî politikalar, sonucu, ücretlilerin vergi yükü 1984 yılında yüzde 35 iken, 
bu oran, 1991 yılında yüzde 55'e çıkmıştır. Tekrar ediyorum, ücretlilerin vergi yükü, 1984 yılın
da yüzde 35'ten, 1991 yılında yüzde 55'e çıkmıştır. ANAP'ın yaptığı budur. Ama, şirketlerin, 
holdinglerin vergi yükü ise, 1984 yılında yüzde 11 iken, 1991 yılında yüzde 8'e düşmüştür. Yani, 
ANAP, fakirin cebine hortumu bağlamış, öbürünün cebine aktarmış... İşte tablo bu. 

Bundan da anlıyoruz ki, ANAP, bir aydır engellemeye çalıştığı Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımına tlişkin Kanunu bundan dolayı engellemek-
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tedir. Hani, biz, alınmayan vergileri almaya kalktık ya, kıyameti kopardılar, işte işin içyüzü 
bu, başka bir şey değil. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye'de çok büyük bir adaletsizlik var. özellikle bankalar, 
Kurumlar Vergisi ve diğer bazı vergi istisnalarına tabi. Yani, devlet, fakirden, fukaradan, işçi
den, ameleden, asgarî ücretlilerden vergiyi alıyor, bankaları, çok çeşitli vergilerden ve Kurum
lar Vergisinden istisna ediyor. Biraz nükteli olacak,esprili olacak; ama, bankalar ne yapıyor?.. 
Bizim devlet, bankalardan vergi alamıyor; bankalar da milleti otomobillendiriyor. 

Sayın Bakan, özellikle ben bunu samimiyetimle söylüyorum; çok iddialı geldik, Hükümet 
olduk... 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)— Çok vaat... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bu millete, fakir ve fukaraya sözümüz var : "Sizin 

vergi yükünüzü hafifleteceğiz, alınmayan vergileri alacağız" dedik. Bunun tekrar yeniden de
ğerlendirilmesi lazım geldiği kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, bir diğer önemli konu fonlar. 168 tane fon var. Fonun tek bir amacı var : 
Devletin denetim hakkını kendi parası üzerinden almıştır. "Verdim gitti" felsefesiyle, devletin 
trilyonları harvurulup harman savrulmuştur. İnşallah bunlara disiplin gelecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; ben, esas, konuyu Tekel'e getirmek istiyorum. 
Bugün, dünyada, özellikle Avrupa ve Amerika'da, sigara bir nevi AİDS'le eşdeğer görüle

rek, bu ülkelerin sigaraya karşı, sigara içene İcarşı çok büyük bir savaş açtığı hepimizin açık 
malumlarıdır. Her gün televizyonlarında, yayınlarında, kanunlarında veya örf ve âdetlerinde, 
yaşayış şekillerinde sigara içen kişiyi bir kenara atarak, horlar duruma getirmişlerdir. Hal böy
le olunca, bu ülkelerde sigarayla, tütünle uğraşan firmaların Türkiye ile ilgisine bir bakmak, 
değinmek istiyorum. 

Ülkemizde 1177 sayılı Kanunla tütün ve tütünle ilgili her türlü faaliyetler Tekel'e verilmiş
ti. Yediden yetmişe, okumuşuyla cahiliyle veya okumamışıyla hepimizin bildiği bir gerçek var. 
"Sigara" deyince, akla Tekel gelirdi ve bu işi Tekel'den başka hiç kimse yapamaz veya yapmaz 
diye bilinirdi; ancak, ANAP'ın devleti delme planı buraya da girmiştir ve burgularını burada 
da işletmiştir. 3.6.1986 tarih ve 3991 sayılı Kanun ile 1177 sayılı Kanunun bazı maddeleri değiş
tirilerek, sigara ve tütünle ilgili kurulacak yabancı firmalara Tekel'in de ortak olması öngörül
müştü ve bununla ilgili olarak, tütün ve tütün mamulü üretimi serbest bırakıldı. Yani, "^ban
cı bir firma Türkiye'ye girebilmek için Tekel'i ortak edecek ve Tekel'le birlikte Türkiye'de faali
yet gösterecek" şartı getirilmişti. Yani, bir nevi, Philip Morris Firması bu faaliyete Türkiye'de 
Tekel'le birlikte başlayacaktı; fakat, Philip Morris Firması, her nedense, bu kanun çıkmasına 
rağmen, Tekel'e "Gel, buyur, seninle ortak olalım, Türkiye'de şu sigara üretimini 
gerçekleştirelim" demedi ve bu işe girmedi. Daha sonra, 2.5.1991 tarih ve 91-1755 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararıyla, Tekel Kanununda büyük değişiklik yapılarak, yerli ve yabancı firmalara 
bu alana tamamen serbest olarak girme imkânı sağlandı. 1755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
nın getirdiği önemli noktalar şudur : 

Birinci nokta : 1177 sayılı Tekel Kanunu tamamen kırıldı, bir kenara atıldı. 
İkinci nokta : 1755 sayılı karar ile Tekel'i ortaklıktan dışladıktan sonra, kendilerini, bu 

konuda hem ihraç eden, hem de ithal eden ve pazarlayan bir duruma getirdiler. Yani, dünyada 
sigaraya karşı kampanyalar hızlandırılırken, yabancı firmalar Türkiye'de önce sigara fabrika-
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sini kuracaklar -işin enteresan tarafı bu- 2 bin ton üretimi geçtikten sonra da, yabancı sigara 
ithal etme hakkını alacaklar, o da yetmiyormuş gibi, tamamen dağıtımını kendileri yapacak
lar. Yani, Tekele karşı bir tekel kanunu... Philip Morris Firmasına vermek için, Sayın Özal yurt 
dışına giderken, bir ANAP'Iı Bakan, Atatürk Havalimanında bu kararnameyi imzalattı. Bu 
da yetmiyormuş gibi, öyle bir teşvik verdiniz ki, yüzde 100 gümrük muafiyeti, yüzde 40 yatı
rım indirimi, yüzde 15 de kaynak kullanımı destekleme primi verdiniz. Yani Philip Morris-
Sabancı ortaklığı Türkiye'de fabrika kursun diye, kendi tekelinizin revize edilmesine para ver
mezken, bunlara bu imkânları tanıdınız. Yani Philip Morris-Sabancı ortaklığı Türkiye'de fab
rika kursun diye, kendi tekelinizin revize edilmesine para vermezken, bunlara bu imkânları ta
amdınız. Bu da yetmiyormuş gibi, sigara ithalatını da tamamen onlara verdiniz, o da yetmiyor
muş gibi dağıtımını da onlara verdiniz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bu son derece önemli bir konu. Şimdi bu firmalar tamamen 
Tekeli dışlayacaklar. Tekelin ürettiği sigaralara karşı kampanya başlatacaklar. Alışkanlık yapan 
kendi sigaralarını önce ucuza verecekler, sonra da tamamen Türk tütüncülüğünü öldüren bu 
sigaraların, en ücra köyden en büyük kente kadar pazarlamasını sağlayacaklar. Benim şahsî 
kanaatim, vatana en büyük ihanet budur. 

Şimdi, yabancı sigara ithalatı yıllık 10-15 bin ton, üretimi 2 bin ton, pazarlama payı ise 
13 bin ton. Sabancı-Philip Morris yabancı ortaklığı Türkiye'de 2 bin ton sigara üretecek, 13 
bin ton da ithal edip satacak. Benim şahsî kanaatim -kimse alınmasın ama- bu memlekete 
PKK'nın yaptığı ile bu kararın arasında hiçbir fark yok. tşte ANAP, işte zihniyet bu... Bu, 
işin sigara yönü. Boşa gülünür, boşa alınır. Türkiye'de bir gün sağduyu çıkacak, bunu konuşa
cak ve söyleyecek. Belki Mecliste herşey gülüşmelerle, kahkahayla, kihkihle geçiştirilir; ama, 
Manisa köylüsü, Manisa çiftçisi ne yapacak bir de ona bakalım. Allahtan, bu işin başında iki 
tane Manisalı var; ANAP'Iı Manisa'lı, Doğru Yol'cu Manisalı. Bunlar ne yapacak; şimdi ona 
değinmek istiyorum. 

Sayın Başkan, bugün, Türkiye'de 500 bin aile -Bitlis de dahil, Manisa da dahil, Tokat da 
dahil, Adıyaman da dahil- tütüncülükle geçiniyor. Her ailenin altışar nüfusu varsa, ortalama 
üç milyon kişi tütünle geçiniyor demektir. Yıllık tütün üretimimiz 250 bin ton. ihracatımız 100 
bin ton civarındadır, tç tüketimimiz 70 bin ton civarındadır. 80 bin ton, fazla tütünümüz var 
iken, diyorsun ki, sen bir kenarda dur, ben Philip Morris-Sabancı ortaklığına, önce sigara fab
rikası kurma izni, sonra da hazır sigarayı ithal edip satma izni veriyorum diyorsunuz. En bü
yük günah, en büyük ayıp burada yatıyor. Kim ne aldı bilemiyorum; ama, tüyü bitmedik ye
tim hakkı- siz bu dünyada kendinizi kurtarırsıniz ama- toprağın altında sizi sokar, sokar. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi ben, açık olarak ve samimiyetimle kendi Bakanımıza 
soruyorum, inşallah cevaplandırır. Türkiye'ye 15 bin ton sigara gelecek ve pazarlayacaklar. Bi
zim Tekel'in piyasaya sürmeye çalıştığı 2000, Harman, Tokat, Samsun veya Maltepe sigaraları
nı ve 80 bin ton stok tütünü ne yapacaksınız? 1755 sayılı Karar doğru mu, yanlış mı? Bunun 
açıklanmasını istiyoruz. 

Gelelim işin ithalat yönüne. Sayın özal'ın çok pratik bir mantığı var. O, zaten, pratik olunca 
ANAP'Iılar da pratik oluyor. Efendim, sigara kaçakçılığını nasıl olsa gümrüklerde önleyemi-
yoruz, kaçakçı ithal edeceğine, Tekel ithal etsin.'bunu satalım, elde edilecek parayla da konut 
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yapalım, yol ve köprü yapalım diye bir pratik mantığı vardı, önce, herkes bu işi benimsedi 
ve buna kandı, kaçakçı kazanacağına Tekel kazansın, hiç olmazsa devlet de, bundan Hazineye 
gelir sağlar ve bununla da konut yapar dedi; ama, 1755 sayılı Kararnameyle, bu, tamamen, 
Tekel'in elinden alındı, bundan sonra sigarayı Tekel ithal etmeyecek, firmalar ithal edip sata
cak, Tekel de bakacak, bir şey yapamayacak! Bu, işin en tehlikeli yönü. Bir de diğer yönüne 
bakalım, son yedi yılda yabancı sigaraya ne verilmiş: 1984 yılında yaklaşık 28 milyon dolar, 
1985»te 59 milyon dolar, 1986'da 118 milyon dolar, 1987'de 174 milyon dolar, 1988'de 151 mil
yon dolar, 1989*da 234 milyon dolar, 1990'da 322 milyon dolar, 1991'de 279 milyon dolar. Pa
rasını el, dumanını yel almış. Toplam 1 milyar 365 milyon doları sigara ithalatına verdik, yani 
bugünkü karşılığı yaklaşık 7-8 trilyon lira parayı yabancı sigara firmalarına verdik; yani, onla
rın içmeyip attığına, biz, 8 trilyon lira para verdik, tşin iç yüzü bu. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, Grubunuza ait 45 dakikalık sürenin ne kadarını kullanacaksı
nız? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Yan yarıya. 
BAŞKAN — Yarısına 2,5 dakika var; devam buyurun. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; açık ve samimiyetimle 

ANAP'a soruyorum: siz, yedi yıl bu memlekete hizmet için mi iktidar oldunuz; yoksa, yabana 
sigara firmalarına bayilik yapmak için mi iktidar oldunuz? Benim aklıma böyle bir soru geli
yor. (DYP sıralarından alkışlar) 

Enteresan... İşte rakamlar ortada; yalansa, ANAP sözcüsü buraya çıkar, Sayın öztürk'ün 
dediği yanlış der. Keşke yanlış olsa. 

Anlaşıldı ki, Philip Morris-Sabancı ortaklığı kararnamesinin havaalanında imzalatılma-
sına, çok yakın evlatlardan birisinin de aracılık ettiği söyleniyor, günahı boynuna. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; buradan, Tekel'i bütün samimiyetimle açıkça uyarıyorum: Te
kel yöneticileri, bürokratları burada muhatabımız değil; Sayın Hükümet, sizi uyarıyorum. Ya
bancı sigaralarla rekabet edecek Harman, Tokat, Samsun ve diğer sigaraların kalitesinin yük
sel tilmemesinin bence iki sebebi vardır. Ben inanıyorum ki, ANAP, yedi yıl boyunca, Tekel'in, 
bu kaliteyi yükseltmesine imkân vermedi. 2000 sigarasının bile yüzde 85'i Amerikan tütünü. 
Bunlarla rekabet edecek olan yerli sigaramızın kalitesini yükselterek, yabancı sigaraları pazar
da zorlayacak hale getirin. Sigara ithalatına 1 milyar 365 milyon dolar veren devlet, kendi siga
rasının kalitesini yükseltmezse, bunun, ild sebebi var. 

1. — O firmalarla gizli veya açık anlaşma sebebi var, 
2. — Bilgisizlik sebebi var. 
Bilgisizlik sebebini kabul etmiyorum ve Tekel'i açıkça rekabete davet ediyorum. 
öyle noktalara gelindi ki, bayilerden yerli sigara istiyoruz "Yerli sigara yok, buyur Marl-

boru var" diye yabancı sigaralar bizlere ikram ediliyor. Biz bu işte ihanet görüyoruz. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, birinci yarı bitti. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; son olarak, kısaca, gümrüklere değinerek sözlerimi bağlaya

cağım. 
Bizim gümrüklerimiz son yedi yıldır -sağ olsun- yol geçen hanına döndü. Hayalî ihracat

lar da paçavrayı kumaş gösterirken, kumu inci gösterirken gümrük ne yaptı, bilemiyorum. Bu
nun için gümrükleri gümrükçüye verelim, üstelik de para verelim. Gümrüklerdeki yönetim yan
lıştır; yedi yıllık ihanet budur. Memlekete kaçak silah girmiştir; bugün Cizre'de, Şırnak'ta 
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çarpışıyorlar. Hayalî ihracatlar olmuştur ve bir tane gümrük yöneticisi yakalanmamıştır. öbür 
taraftan, birisi bir radyo, bir televizyon getirmeye kalkınca karşısına kırk tane kanun çıkmıştır. 
Onun için, bu gümrük konusuna da, gümrük teşkilatı konusuna da Hükümetimin mutlaka 
el atması, Türkiye Cumhuriyetinin geleceği açısından çok önem taşıyor. 

Sayın Başkan, süreyi bir arkadaşımla paylaştığım için sözlerime burada son vermek isti
yorum. Bu vesileyle, sözlerimizin, bir kasıt taşımadığı, ancak on yıllık-dilimizin döndüğü kadar-
realiteleri açıklama amacında olduğunu belirtir, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Doğru Yol Partisi adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Balıkesir Milletvekili Sayın Ce

mal öztaylan; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; önce, mübarek ramazanınızı kutlar, güneydoğudaki çığ felaketinde, Zonguldak'taki 
maden faciasında, Erzincan'daki depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rah
met, geride kalanlara başsağlığı dilerim. Bu vesileyle, Karabağ'da Ermeni zulmüne karşı vatan mü
cadelesi veren soydaşlarımıza başarılar, şehadet şerbetini içenlere de Allah'tan rahmet dilerim. 

Sayın milletvekilleri, bir devletin var olmasında anaamaç, kendisine vatandaşlık bağı ile 
bağlı, ülke sınırları içinde ve dışında yaşayan toplumun bugünkü ve yarınki güvenini sağla
mak, refah ve huzurunu temin etmektir. Devletin anafonksiyonu, hiç şüphesiz iç ve dış güven
liğini sağlamasıdır. Bu fonksiyon, devlet fikrinin doğmasının anaunsurudur. Ancak, iç ve dış 
güvenliğin sağlanması her şeyden önce devletin bu yönde yapması zorunlu olan faaliyetlerinin 
ve teşkilatlarının gerektirdiği malî ve ekonomik kaynaklara sahip olmasına bağlıdır. 

Devletin malî kaynakları, ülkenin ve toplumun ekonomik kaynaklarıyla orantılıdır. Bu ba
kımdan, devlet, ekonomik hayatla da yakından ilgilenmek zorundadır. Bu ilgi, bir yandan eko
nomik kaynaklan optimal biçimde kullanmak, toplumun refah düzeyini yükseltmek, diğer yan
dan da devlet fonksiyonlarını daha iyi icra etmek için gereklidir. Türkiye'de maliye politikala
rının hazırlanmasına yardımcı olma, maliye politikalarının uygulanması, gümrük ve gümrük 
muhafaza hizmetleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görevlerindendir. 

Sayın milletvekilleri, maliye hizmeti, devlete düşen savunma, güvenlik, sağlık gibi hizmet
lerin görülebilmesi için elzem olan bir hizmettir. Bu çerçevede, Maliye Bakanlığı devletin genel 
iktisadî siyasetine uygun olarak, devlet bütçesinin hazırlanması ve uygulanması, devlet gelirle
rinin toplanması, bütçe ve vergi gelirleri politikalarının yönlendirilmesi, kaza mercileri önünde 
Hazinenin temsil edilmesi, devlet hesaplarına ait kayıtların tutulması, gümrük hizmetlerinin 
yapılması amacıyla kurulmuştur. Maliye teşkilatı çok eski bir geçmişe sahiptir. Maliye teşkila
tının oluşması, Birinci Murat dönemine kadar uzanır. Bu teşkilat, Fatih Sultan Mehmet döne
minde, daha doğrusu Kanunî Sultan Süleyman zamanında rayına oturtulmuştur. Maliyenin, 
nezaret olarak teşkilatlanması tkinci Murat dönemine rastlar. Osmanlı döneminde 56, Cum
huriyet döneminde 37 .kişi Maliye Bakanı olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, şu anda, Türkiye'nin, mutlaka halledilmesi gereken iki anameselesi 
mevcuttur. Birinci mesele, huzur ve güven ortamının sağlanması; ikinci mesele ekonomik ve 
siyasal istikrarın sağlanmasıdır. Huzur ve güven ortamını sağlanması, millî birlik ve beraber
likten geçer. Bilhassa şu Yüce Meclisin çatısı altında bulunan yüce milletin temsilcileri olan 
bizler tek vücut, tek yürek, tek bilek olabilirsek, temsil ettiğimiz aziz milletimize iyi hizmetler 
verebilmemiz mümkün olacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, bu devlet, üniter bir devlettir. Bu ülkede yaşayan herkes eşittir; kar
deştir; aynı ülküyü, aynı dini paylaşmaktadır. Herkes birinci sınıf vatandaştır ve herkes Türk-
tür. (Alkışlar) Bunun aksini düşünenler, bu milletin ve bu memleketin güçlenmesini istemeyen 
ve bunun için her türlü melaneti tezgâhlayan, emperyalizmin yazmış olduğu senaryoya figü-

, ranlık yapmakta olan uşaklardır. Eğer bizler burada, millî birlik ve beraberliğimizi sağlayabi
lirsek, bu aziz millete daha çok hizmet yapacak, onun için daha çok koşturacak; ona daha 
iyi şeyler verecek olan işlerimiz vardır. Şu anda güneydoğuda vuku bulan olayları şiddetle kını
yorum. Vatanı korumak için orada çalışan, mücadele eden Silahlı Kuvvetlerimize ve polisimize 
başarılar diliyor; vatana karşı olan ve oradaki eşkıyalara destek verenleri de lanetle kınıyorum. 
(Alkışlar) 

Biliyoruz ki, Araplar Müslüman olmadan evvel, "cehalet devri" diye bahsedilen o devir
de Recep, Şaban.ve Ramazan aylarında -inançları, imanları olmadığı halde- kan dökmek on
lar için kötüydü. Ne acıdır ki, içinde bulunduğumuz şu mübarek ayda, kardeş'kardeşe kırdırt
maktadır. Lütfen, bu milletin aziz evlatları, buna Hükümet olarak, millet olarak, parlamenter 
olarak allahaşkına dur deyin; tek yürek, tek bilek, tek ruh olalım. 

Sayın milletvekilleri, ekonomik ve siyasal istikrara gelince : Ekonomik ve siyasal istikrar 
birbirinden ayrılmaz ikiz kardeştirler; ama, bana göre, önce siyasal istikrarla ilgili meseleleri 
halletmemiz lazımdır. İktidarı, kişilere göre değil, müesseseler kanalıyla yürütmek ve müesse-
seleştirmek lazımdır. Zaten, milletimiz, sekiz yıl boyunca, siyasî iktidarın, tekbaşına bir kişi
nin elinde tutulmasını ve milletin mukadderatının ona terk edilmesini uygun görmemiş ve bu
günkü tabloyu meydana çıkarmıştır; idarenin, herkese eşit davranmasını istemektedir. Bunun 
için, geçmiş iktidara halk gerekli dersi vermiştir. 

Cumhurbaşkanının, sürekli tartışma ve heyecan yeri olan politika alanındaki tartışmalar
dan uzak kalması icap eder. Cumhurbaşkanının en Önemli görevi, memleketin buhranlı ve dar 
zamanlarında millî birliği sağlamaktır. Bu görevde başarı sağlamak için, günlük politikaların 
üstüne çıkmaya çalışmak doğru değildir. Sanki, bir kısmın isteğini yapıyormuşcasına taraf olarak, 
gereksiz ve yanlış bir uygulama sürdürmektedir. Millî beraberliğin sağlanması için, Cumhur
başkanının en önde gelen görevi, tarafsız kalmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, siyaset, günlük zorluklara çare bulma, günlük meseleleri halletme 
işi değildir. Siyaset adamı, en az on yıl sonra gelecek; zorlukları düşünüp, tedbirler alır, elli 
yıl sonraki müşkülleri, ihtimalleri düşünür. Basit günlük işlerle milleti meşgul etmenin devlete 
ve millete faydasrolamaz. Bu memlekette, bu aziz millete yapılacak daha pek çok hizmet var
dır. Bu esnada, şahsî menfaatler, şahsî çıkarlar, şahsî ayrılıklar gibi, faydasız şeylerle uğraşma
mak, milletimiz ve vatanımız için yapılacak olan hayra matuf işleri engellememek gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomik istikrara gelince : "Bugün, Türk ekono
misinin en büyük sorunu nedir?" diye bir anket yapılsa 10 kişiden 9'u, hatta 10'u, enflasyon 
diyecektir. Enflasyon ve anarşi, maalesef, son dönemde Türkiyemizin en büyük belasıdır. Bü
tün dünya ülkelerinin siyasal iktidarlarının zamanının en büyük kısmını ekonomik sorunlar 
ve enflasyon meşgul etmektedir. Eski bir bakanımız, "Enflasypn benim şahsî meselem" de
miş, maalesef, o lafın altında kaldığı gibi, enflasyonun memleket meselesi olduğu, millî mesele 
olduğu, bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Cumhuriyetimiz kurulduğundan bugüne değin üç dönem enflasyon yaşanmıştır. 1930 -
1943 enflasyonu, 1956 - 1959 enflasyonu ve halen içinde yaşadığımız enflasyon dönemidir. 
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Her üç enflasyon döneminin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Halen içinde yaşadığımız 
enflasyon, yıllardır sürüp gelmektedir; ANAP'ın son döneminde de halkı bezdiren, sindiren ve 
bedbaht eden bir hal almıştır. Bugün içinde yaşadığımız enflasyon ortamı, Cumhuriyet dönemi 
içinde yaşadığımız en uzun enflasyon dönemidir. Son dönem enflasyonu, daha ziyade parasal 
göstergelerin zorlanmasından doğmuş ve bu yolla beslenmiştir. Merkez Bankasının emisyonunu 
artına yönde parasal ihtiyaçlar ve baskılar, bu enflasyonda büyük rol oynamıştır. Türk toplu
munun, tasarruf düşüncesinden ve gayretinden vazgeçmesi, enflasyonist gelişmeyi etkilemiştir. 
Bu gelişme sonucu, toplum, tüketim toplumu haline gelmiştir. Son dönem enflasyonu, Türkiye'
de gelir dağılımının dengesizliklerini büyütmüş, işsizliği artırmıştır. Buna karşın, tasarruflarda 
ve yatırımlarda belirgin hale gelen azalışlar ve gecikmeler görülmüştür. Bütçe harcamalarında 
çok büyük rakamlara ulaşıldığı görülmüştür. Trilyonların telaffuz edildiği büyük bütçelere rağ
men, fizikî yatırımlarda aynı gelişmeler, maalesef, görülmemiştir. Bu dönemde vergi kaynakları 
zorlanmamış, kalkınma, Merkez Bankası kredileri kullanımı ve dış kaynaklarla beslenmiştir. Halkın 
enflasyon karşısındaki tutumu, tüketim harcamalarının artmasına, yatırımlardan vazgeçerek al
tın, arsa, tarla, dolar, mark gibi sığınma mallarına yönelmek şeklinde olmuştur. Hatta bazı dö
nemlerde, halk bankalar yerine, yüksek faizle paralarını bankerlere vermişlerdir. Bankalardan ucuz 
kredi sağlayan kişiler ise, bu ortamda süratle zenginleşme imkânı bulmuşlardır. 

Vergi gelirlerinin hızlı rakam büyümeleri, gerçeği aksettirmekten uzaktır. Trilyonlara ula
şan büyük rakamlı bütçelere rağmen, kaliteli kamu hizmetleri elde edilememiş, maliye politi
kası, enflasyonla mücadelede etkili bir araç olarak kullanılamamıştır. Enflasyon altında inle
yen halk, aldatılırcasına, enflasyon, kalkınma modeli olarak belirlenmiştir. 

Kısaca, Türkiye'deki son enflasyon dönemi, malî ve sosyal sonuçlar yönünden olumsuz 
olarak değerlendirilebilir. Son dönem enflasyonu, ülkemizde birçok manevî değeri de yıkmış, 
ahlakî gerilemelere sebep olmuş; ayrıca sosyal barışı da zedelemiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarih boyunca ne zaman bu memlekette iktisadî ve malî 
bir kriz olmuşsa, bunun birçok sebeplerinden en önemlisi şudur : Hükümetin hesapsız hareket 
etmesi, gelirini sağlamadan keyfî giderler yapmasıdır, İşte bu davranışlar bütçede dengeyi boz
muştur. Bu durumu izah edebilmek için, Türk tarihinden, Osmanlı dönemindeki iktisadî buh
ranlara ve malî işlere bir bakalım. 

Fatih döneminde, 15 inci Yüzyılın son yarısında, devletin bütün gelir ve giderleri defter
darlar tarafından gelir ve gider hanelerine yazılırdı. Bu dönemde, gelir, masraflardan pek çok
tur. Arta kalan para ile hayra matuf olan cami, medrese, kervansaray, han, hamam, yol ve aşevleri 
yapılırdı. Bu devirde ülkenin bütün gelir ve giderleri objektif olarak gösterilen bir bütçe düzen
lemesi içinde yapılmıştır. Hatta Yavuz Sultan Selim bundan dolayı şöyle bir vasiyet yapmıştır : 
"Ben Hazineyi altınla doldurdum, benden sonra gelecekler akçe ile doldurursa onların mü
hürleri ile mühürlensin. Yoksa, benim mühürlerimle mühürlensin." ANAP Hükümeti, çiftçi
nin, müteahhidin vesairenin paralarını ödemeyip, boş bir Hazine devretmişlerdir. Boş Hazine
den dolayı, borçları ödemeyen geçmiş ANAP Hükümetine teşekkür etmekten başka yapacak 
bir şeyimiz yoktur. Çünkü, maazallah daha kötüsü de olabilirdi. 

Osmanlı İmparatorluğunun duraklamasında, hatta dağılmasında, en önemli nedenlerden 
biri de, maliyenin bozulması, gelir kaynaklarının azalması olmuştur. Bunun da başlıca sebebi, 
saray masrafları, lüks ve sefahattir -üzülerek beyan edeyim ki- son 8 yıllık ANAP İktidarında 
görüldüğü gibi. 
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Zaman zaman işbaşına gelen Tarhuncu Ahmet Paşa gibi, israfa karşı önlem alıp, denk 
bütçe yapmak isteyen devlet adamları çıkmışsa da, maalesef, bazı çıkar çevreleri ve Kösem Sul
tanlar tarafından, kellelerini kaybetmişlerdir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Devletin en sıkıntılı dönemlerinde, ekonomik krizin en yüksek olduğu dönemlerde, dış 
ülkelerden alınan borçlar, memleket ekonomisine faydalı olacak yatırımlar yerine, Dolmabah-
çe, Beylerbeyi ve Çırağan gibi saraylara yatırılmış; bütün bu paralar, lüks ve gösteriş uğruna 
yok edilmiştir. Bu sebepten, dışarıdan alınan paraların taksitleri dahi verilemeyecek hale gelin
miştir. Bu suretle, devlet içinde devlet olan düyuni umumiye adıyla yönetim kurularak, mem
leket ekonomisi yabancılara tevdi edilmiştir. 

Bundan önceki Hükümete soruyorum : Geçmiş kültürümüzden dolayı, Türkiyemizi ta
nıtmak için, Kanunî sergileri açmak için yaptığınız milyonlarca liralık masrafa karşın, 12 Eylül 
döneminden sonra Allah rızası için vatanımıza ve milletimize, kültürümüze, bizi tanıtacak ne 
yaptınız? Acaba, bize bugünkü mirası bırakan ecdadımız olmasaydı, sekiz yıllık iktidarınızda 
neyi tanıtacaktınız? Yolsuzluğu mu, adaletsizliği mi, enflasyonu mu, yoksa haksızlığı mı?.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün bunları söylememin anaamacı şudur : ANAP 
hükümetleri uygulamalarıyla, tarihi tekerrür ettirmiştir. ANAP dönemindeki bütçeler, idare
sizlik ve israf yüzünden alt üst olmuştur, giderler, gelirleri aşmıştır. O yıllarda bütçe açığı arta
rak çoğalmıştır. Gerek bütçe açığı, gerek para basma döneminde hiçbir zaman çare aranmadı
ğı gibi, bu yol ekonomik kalkınma modeli olarak seçilmiştir. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; ANAP Hükümeti, 1984 yılından itibaren Kamu Toplu 
iş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulunu kurmuştur. Bu kurulca tek taraflı olarak ücretler be
lirlenmiştir, lütfedilen ücretler tabiî ki enflasyonun altındadır. O zamanki Sayın Başbakan ya
bancılara "Gelin Türkiye'de yatırım yapın, işçi ücretleri çok düşük" diye duyuru yapmasına 
rağmen, ne doğru dürüst yabancı bir yatırım yapılmış, ne de enflasyon düşmüştür. Bunların 
sebebi, israfçı tutum ve yöneticilerin lüks ve ihtişam psikolojisidir, yani bunların sorumlusu 
ANAP hükümetleri ve Kösem Sultanlardır. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, 32 trilyon açıkla, ödemesi bekleyen 42 trilyon iç ve dış 
borçlar, 207 trilyonluk bütçeyle ekonomik ve sosyal istikrarı karşılamak istemektedir. Bütçede 
kaynakların mümkün olduğu kadar yerli yerine tahsisine önem verilmiştir. İsrafa karşı fevka
lade dikkatli bir bütçe hedeflenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, sizlere ilk Meclisteki, yani Birinci Dönem Meclisteki bütçe uygula
masından bahsetmek istiyorum. O dönemde, 1920 yılında gelir 42 milyon, gider 72 milyon ve 
bütçe açığı 30 milyon lira idi. Kurtuluş Savaşından yeni çıkmış bir ülkenin bütçesinde normal 
görülen bu açık karşısında, acaba hangi savaştan sonra, hangi yatırımları yaptı, vatana ve mil
lete ne verdi de on yıldır bütçe açığı ve enflasyon karşısında halkımız inlemekte ve ezilmekte
dir. Anadolu'dan gelerek Ankara'da toplanan o dönem milletvekillerinin giyim ve kuşamları 
düzgün olmadığı gibi, ceplerinde para da yoktu. Aç kalmamak için beraberinde un, fasulye, 
yağ ve şeker gibi yiyecekler getirirlerdi. Bizler de bunların yaptıkları gibi yapalım diye söylemi
yorum; ama, Türkiye'de yeni bir Kurtuluş Savaşı verilmektedir. Bu savaş, ekonomik bir savaş
tır. Bu ekonomik savaş aynı zamanda bütün dünya milletleri arasında yeni oluşan Türk devlet
leri için de örnek teşkil edecektir. Bu sebepten, ülke olarak çok itinalı davranmamız gerekir. 

Bu hususta, şu Yüce Mecliste dikkatimi çeken bir konu daha var. Devlet, süreklilik arz 
eden bir müessesedir. Bakıyoruz, çalışanların bütçesi görüşülüyor; ama maalesef, şu andaki 
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Çalışma Bakanına bütçeyi devreden eski bakan yapılan tenkitleri dinlemiyor; bakıyoruz ki şu 
anda Maliye Bakanlığı Bütçesi görüşülüyor, gene bu memleketi -ki, Sayın Ekrem Pakdemirli 
Hocanvhariç- idare eden zatı muhteremler maalesef buraya gelme tenezzülünde dahi bulun
muyorlar. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) Bu, millete, maaşlarımızı aldığımız yüce Maliyeye 
-bana göre- terbiyesizlik, ayıp ve sadakatsizliktir. Madem bundan önce, Hükümeti devretme
den önce bu sıraları dolduruyordunuz, muhalefete düşünce niye gelmiyorsunuz? Bizde bir laf 
vardır, her ilim makbul imiş, ille edep ille edep... Bakıyorum bir eski bakan geliyor, bazı kanun 
tasarıları görüşülürken aslan kesiliyor, bağırıyor, çağırıyor, "bu milletin, bu vatanın menfaatı-
na değildir, aleyhinedir" diyor ondan sonra geçiyor sırasına oturuyor, ağzına bir sakız atıyor 
-affedersiniz- şakır şakır çiğniyor; şu Yüce Meclise geldiğimden beri nazarı dikkatimi celbeden 
bir husustur, onu da belirtmek istedim. 

Bizler de hem tasarrufu gözetmemiz, faaliyetlerimizle bize oy veren vatandaşlarımıza ör
nek olmamız, hem de dünya milletleri arasında layık olduğumuz yere ulaşmamız için böyle 
davranmamız gerektiğine inanıyorum. Memleketimize sahip çıkıp, Hazreti Peygamberin bu
yurduğu gibi, israfı önleyerek, haram olduğunu bilerek kul hakkı yemeden, yiyenlerden hesap 
sormasını dileyerek; Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin yüce milletimize, aziz vatanımıza 
hayırlı olmasını diler, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztaylan. 
Söz, Anavatan Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Ekrem Pakdemirli'de. 
Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekili arkadaşlarım; Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi üzerinde Grubum adına konuş
mak üzere huzurlarınızdayım; Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyo
rum. Sözlerime başlarken de, son üç ayda tabiî afetler ve anarşi nedeniyle kaybettiğimiz 1 500'e 
yakın insanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, Maliye ve Gümrük Bakanlığının toplam bütçesi, yaklaşık olarak 53 
trilyon 580 milyar liradır. Bunun sadece 3 trilyon 671 milyar liralık kısmı Bakanlıkla ilgili, di
ğer kısmı ise farklı kurumlara ve farklı fonksiyonlara ayrılan ve transfer edilen paralar. 17 tril
yon 379 milyarı müşterek transferler, 26 trilyon 98 milyarı, Hazine yardımı ve 6 trilyon 341 
milyar lirası da yükseköğrenim kurumlarına devlet katkısı. Demek ki, Maliye Bakanlığının top
lam bütçesinin sadece yüzde 7'si kendi Bakanlığına harcanıyor. 

Maliye Bakanlığı parayı toplayan ve bu parayı öncelikle başkasına harcayan bir bakanlık. 
Hele Hazine bu Bakanlığa bağlıyken, kendisine çok nekes davranırdı. Personel, yıllarca merdi
ven altlarında gayri sıhhî şartlarda çalışırdı; kendisine bir bakanlık binası inşaatını 1953'te baş
latmış, ancak 1988 yılında bitirebilmişti. Maliye Bakanlığı, işte, böyle, şefkatli bir baba rolün
de olup, topladığı paraları önce kendisine değil başkalarına verip, İcalamnı kendisine ayıran 
bir politikayı yıllardan beri izlemiştir. 

Vergi daireleri çok bakımsızdı, sağlıksız çalışma koşulları vardı; sonunda, Anavatan Par
tisi İktidarı döneminde kurulan bir fonla, vergi daireleri, içine girilebilir bir hale geldi ve dü
zenli, tertipli, temiz çalışma yerleri meydana getirildi. 

Şimdi, Bakanlığın 3,7 trilyonluk bütçesi içerisinde, personel giderleri, 2 trilyon 937 milyar 
lira ile en büyük payı alıyor. Şu anda fiilen çalışan personeli de 82 bine çok yakın. Ayrılan 
bu ödeneği 82 bine böldüğümüz zaman, personel başına yıllık 33,8 milyon lira düşüyor. 
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Halbuki, Türkiye geneline baktığımızda, bütçemizin personel giderlerini personel'sayısına böl
düğümüzde personel başına yıllık gider 55 milyon lira olduğunu görüyoruz. Yani, Maliye Ba
kanlığı burada da nekes, kendisinin fiilen çalıştırdığı elemanlarına, Türkiye genelinde verdiği
nin yüzde 65'ini vererek, işi götürüyor. 

Tabiî, ben bunu, ne Sayın Bakanın şahsında bir tenkit olarak ne de daha önceki maliye 
bakanlarının bir iki tanesine atfediyorum. Bu böyle başlamış, otuzyedi maliye bakanı geçmiş, 
hiçbiri yıllarca bunu düzeltememiş veya düzeltme şartları doğmamış. Bir yerden feragat isten
diği zaman, öncelikle Maliye Bakanlığı kendi personelinden ve kendisine verilecek olan maaş
lardan feragat etmiş diye gördüm. 

Maliye Bakanlığının bugün çok önemli üç anafonksiyonu var : Birincisi bütçe gelirlerini 
tahsil etmek, ikincisi devletin emvalinin işletilmesini ve korunmasını sağlamak, üçüncüsü de 
bütçeyi yapmak. Tabiatıyla, personelin içinde, bilhassa vergi denetim kadrosu, fevkalade önemli 
bir yer işgal ediyor; çünkü, gelirlerden sorumlu olan Bakanlığın yaygın vergi denetimini, etkin 
vergi denetimini sağlayan, bu vergi denetim kadrosudur. 

Hizmet içi eğitime devam edilmesi, yeni değişen mevzuatlarda, arkadaşların, yeniden bazı 
kurslarla, bilgilerini güncel hale getirmeleri ve Bakanlık içinde önemli olarak gördüğüm mü
fettiş, hesap uzmanı ve kontrolör çekişmesinin ince politikalarla asgariye indirilmesi gerekir 
diye düşünüyorum. , * ' • • . , 

Gruplar arasında elbette rekabet olabilir; ama bu, çekişmeye asla dönüşmemelidir. Tatlı 
bir rekabet belki Bakanlığın çalışma azmini de, şevkini de artırır; ama çekişmeye döndüğü za
man, bundan hepimiz zarar görürüz. 

Bildiğiniz gibi, 1985,1988 ve 1990 yıllarında vergi kanunlarında yaptığımız değişikliklerle, 
Hükümet şu anda vergi gelirlerini artırabilme yönünden büyük bir hareket kabiliyetine sahip
tir, önemli olan, bu hareket kabiliyetini kullanabilmesidir. Nitekim, geçen aralık ayında bunu 
kullandı ve kararnameyle petrol ürünlerinden aldığı vergileri çok büyük oranda artırdı, petrole 
ortalama yüzde 25 oranında zam yapabildi. Bu, daha önce çıkarılmış olan kanunların Hükü
mete bırakmış olduğu yetkilerle yapılmış oldu. 

Bu zamla, çiftçi ve esnaftan aşağı yukarı ayda 1 trilyon liralık ek bir gelir temin etmiştir. 
Daha birçok vergi kanunundaki imkânları kullanarak vergi gelirlerini artırması mümkündür. 

' Burada vergi kanunlarıyla ilgili, aslında, önemli bir şey yapılmadı; ama, bir af getirildi. 
Bu affın da -bildiğiniz gibi- sınırsız oluşu, kamu vicdanını yaralamıştır. Bizim, parti olarak 
karşı koymamız, sadece sınırsız olmasından kaynaklanıyordu. Buradaki inatlaşma -aslında or
ta vadede göreceğiz ki-ülkeye fayda yerine zarar getirecektir, 

Geçen sekiz yıl içinde vergi denetim kadrosunu yüzde 50 büyütmüşüz. Bu, ortalama yıllık 
yüzde 5 artışa tekabül ediyor, öyle zannediyorum ki, bu vergi denetim kadrosuna; hesap uz
manı, kontrolör ve müfettiş gibi yetişkin personele biraz daha fazla imkân tanıyarak yine bu 
kadronun büyümesini devam ettiririz. 

Devletin emvalinin işletilmesi ve korunması fonksiyonu Maliye Bakanlığı tarafından maa
lesef tam olarak yerine getirilemiyor. Belki erken dönemde modern bir sisteme geçemeyişimiz, 
belki Ülkemizde Hazine malı olan çok emvalin bulunması hasebiyle, şu anda gayrimenkullerin 
sayısını, miktarını, kıymetini bilemiyoruz, işleteni de tam olarak takip edemiyoruz. Ancak, 
bir projemiz vardı. Bu proje, bütün devlet emvalinin elektronik bilgiişleme kaydedilmesi pro-
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jesidir. Burada, eğer o projeye biraz daha ağırlık verirsek, belki kısa bir zamanda, devlet varlı
ğı, devlet emvali, gayrimenkulleri, işletenleri ortaya çıkar. Bazı devlet emvali var ki, kullanıcı
lar çok uzun süreler kullanıyorlar; ama, hâlâ biz onlardan herhangi bir nema, ecrimisil almı
yoruz. Bence, Maliye Bakanlığının zayıf kalmış tarafı, bu Hazine kısmı, yani devletin emvali
nin ortaya çıkarılması, onun verimli olarak çalıştırılması yönüdür. 

Bütçenin yapılışı yönünden Maliye Bakanlığı çok etkin bir çalışma göstermesine rağmen, 
sonunda kabullere dayandığı için, bu kabuller tartışılır olmuştur. Nitekim, Maliye Bakanlığın
da bütçe yapılırken, bildiğiniz gibi, yılbaşı - yılsonu enflasyon oranı yüzde 42, ekonomik bü
yüme yüzde 5,5 ve dövizin ortalama kuru da 6 300 lira olarak alındı. Bu kabuller yanlış olduğu 
zaman, Maliye Bakanlığının personeli ne kadar kaliteli, kalifiye olsa, bina ettikleri bütçe tabiî 
ki sakat olacaktır ve oradaki hedeflerle, gerçek hedefler birbirini tutmayacaktır. Arkadaşları
mız şu tenkiti getirebilirler; camm, eskiden de bütçe yapılıyordu, mutlaka tutuyor muydu gibi. 
Bir yıl büyük bir sapma oldu, belki sebebi bir genel seçim yapılmasıydı. Geri kalan yıllarda 
sapmalar çok büyük değil, artı, eksi yüzde 10 mertebelerinde kalıyor diye özetleyebiliriz. 

Şimdi, bu kabullerle tabiî bütçemiz yapıldı ve bu bütçe içinde de Maliye Bakanlığının bir 
hissesi var. Toplam bütçenin aşağı yukarı yüzde 26'sı Maliye Bakanlığına aittir. Bütçenin anası 
hatalı olduğu takdirde tabiî ki, Maliye Bakanlığının kendi bütçesi de hatalı olacaktır. Şimdi, 
bu hataları şöyle özetleriz: Önce yüzde 42 olarak alınan yılbaşı - yılsonu enflasyonu hatalıdır; 
çünkü, enflasyon -zannedildiği gibi- düş dendiği zaman düşecek bir olgu da değil; Türkiye'nin 
gerek ekonomik gerekse sosyoekonomik şartlarının dikkate alınması lazımdır. Türkiye, her şeyden 
önce bir tüketim toplumuna geçiyor ve az gelişmiş ülke sınıfından gelişmekte olan veya geliş
miş ülkeler sınıfına geçiş durumundadır. Böyle olan ülkelerin hepsi, yüksek enflasyonu uzun
ca bir müddet yaşamıştır. Mesela; Japonya yaşamış, Almanya yaşamış, İspanya yaşamış. Gö
nül ister ki, bu yaşama süreci çok daha kısa olsun. İnşallah bütçeye koyduğunuz yüzde 42'lik 
rakam tutar; ama, bu bana olmayacak duaya amin demek gibi geliyor. İnanmamama rağmen, 
yine de iyi temennilerimi ve "inşallah" sözcüğünü kullanma durumundayım. 

Bildiğiniz gibi.aralık - ocak - Şubat aylarının -üç ayın- enflasyon oranı toplamı yüzde 
26,7'dir, bunu yıla döktüğümüz zaman, yüzde 105 ediyor, yani bugüne kadar bir tek 1980 yı
lında yüzde 107'Iik bir enflasyon yaşadık, bugüne kadar yaşananın çok üstünde bir rakam ola
cak. Zaten, bütçenin tümü üzerinde yaptığımız tenkitlerde de bu vardı; yani, kısaca demiştik 
ki, 1992 yılında meydana gelecek olan enflasyon 1991 yılı enflasyon rakamını aratacaktır. Do
layısıyla, özetlersek; söylediğiniz, yüzde 42'nin tutması mümkün değil. 

Ekonomik büyüme bugün için yüzde 5,5 alınmıştır. Ekonomik büyümenin yüzde 5,5 ol
ması 'şu anda mümkün değildir. Her ne kadar 1991 yılı yüzde 1,7 - 1,8 gibi düşük bir rakam 
ise de -bu bir avantajdır, ertesi yılın yüksek olmasına- bu avantajı çeşitli sebeplerle kullanma
mız mümkün olmayacaktır. Her şeyden önce dünya ekonomisi daralma içindedir. 1988'de dünya 
ekonomisinin büyümesi yüzde 4 idi, 1989'da yüzde 3,3, 1990'da yüzde 2,2, 1991 yılında da 
yüzde l'dir, bu yılda negatif olma ihtimali çok büyüktür. Son dört yılın dünya ekonomisindeki 
büyüme hızı yüzde 11,3'tür. Tabiî, bundan biz de nasibimizi almışız. Dört yıllık bir periyot 
küçük bir periyot değil, dünyadaki konjonktürel değişiklerden biz de nasibimizi alıyoruz. Biz
de de son dört yılın büyüme hızı toplam yüzde 16,8 olmuştur. Bu da yılda yüzde 4 demektir. 
Zaten, dünyada da ortalama büyüme hızı yüzde 2,7'dir. Keşke, ülkemizde gerçekleşmiş olan 
yüzde 4'lük büyüme hızı yüzde 6 olabilseydi; ama, Türkiye bir yapı değişikliği içindeyken, Tür
kiye'de sekiz yıl her sene sandığa bir genel seçim havasında gidilmekteyken, büyük oranlarda 
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bir büyümenin olması pek söz konusu olmazdı. Bu, dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde de ol
muyor, Ayrıca, seçim yıllarında, gerek enflasyon ve gerekse büyümeler bundan etkileniyor. 

(gelişmekte olan ülkelerin son yıllarda dış ticaret hacimleri daralıyorken, ülkemizde dış 
ticaret hacmi ufak da olsa bir gelişme gösteriyor; bu da sevindiricidir. Tabiî, ülkemizde son 
on yılda yaşanan bu yüzde 46'Iık enflasyonu müdafaa etmek mümkün değildir. Her ne kadar, 
bazı arkadaşlar farklı rakamlar veriyorlarsa da, yüzde 46*lık enflasyon oranı oldukça yüksek
tir; ama, biz, yüksek enflasyonu tam 22 senedir yaşıyoruz. Yüksek enflasyon 10'ların üstünde
ki rakamdır ve 1960'lı yıllardaki rakamlara geri gelmek, öyle bir-iki senede olabilecek bir şey 
değildir. Ne 100 günde rahatlama olabilir, ne de 500 günde yüzde 10'lar civarında bir enflas
yon gerçekleşebilir. Tabiî bunlar vaatlerdir, sonunda buraya çıkarlar ve "vallahi biz vaat etmiş
tik; ama, yapamadık. Sebepleri de şunlardır..." derler hatta bir kısmını da muhalefete atarlar 
"siz bırakmadınız bizi" derler veya "siz öyle bir enkaz bıraktınız ki, molozları kaldırasıya ka
dar; ancak oldu işte, terledik, bunları da yapamadık" diyebilirler. Çünkü, alışkınız biz bu gibi 
karalamalara!.. Dikkat ederseniz, sayın sözcüler hâlâ muhalefetteki gibi buraya geliyorlar, ça
re yerine, efendim Anavatan şöyle yaptı, Anavatan böyle yaptı diyorlar. Anavatan böyle yaptı 
da siz ne yapıyorsunuz dört aydır? Gelin de, bir şeyler yaptığınızı gösterin. Bir tek kör topal 
Anayasa Mahkemesinden dönecek bir af kanunu çıkardınız. 

Şimdi, ekonomik büyümeaçin yüzde 5,5 rakamının tutulması mümkün değil; ama, 
"inşallah" diyelim. Bu, bizim halisane niyetimiz ve yumuşak muhalefetimiz. Bu, sadece bize 
dua ettiriyor; yani, yüzde 5,5 rakamını yakalayın, biz de sizi alkışlarız diyoruz; ama mümkün 
değil. 

Gelelim bütçenin istinat ettiği döviz kuruna; onu da yakalamak mümkün değil. Zaten yıl 
için ortalama 6 300 lira olarak aldığımız döviz kurunu bugünlerde yakaladık yani! Bugün sa
bahleyin 6 270 liraydı. Demek ki, ortalama kur da temmuz ayında oluştuğuna göre, şimdi hep 
hazırdan yiyeceğiz. Ben, kurda aşırı gidilmiştir, yanlıştır demek istemiyorum. Yanlış bir değer
lendirme olmasın; başlangıçta da söylediğim gibi, aldığınız rakam yanlıştır. 6 300 lira ortalama 
kur doğru değildir; çünkü, Türkiye'nin bir enflasyon trendi vardır. Biz, hükümeti devrettiği
miz zaman, serbest piyasada döviz kuru 4 950 lira idi. 4 950 liradan, bu enflasyon hızıyla 6 
300 lirada kalmak mümkün değil, çok daha büyük bir rakama gelecek. Bu rakamlar büyüdü
ğü zaman ne değişecek?.. Bu rakamlar büyüdüğü zaman, bütün dengeler değişmiş olacak. Döviz 
kuru 6 300 yerine 6 400 lira olsa, dengeler pek değişmeyebilir; ama, -ben yanlış bir mesaj ver
mek istemiyorum- onun çok üzerinde olacak rakam geliyor karşımıza. 

Burada, şu gün 6 280 liralık döviz kuru bizi alarme edecek bir noktaya bizi henüz götür
medi. Yani, bugün tehlike çanları çalıyor demek istemiyorum; ama, bu ortalama kurda kalma
mız mümkün değil, bu, çok çok aşılacaktır. 4 950 liradan aldığımız dolar şu anda 6 300 liraya 
geldiyse, bu, Türk parasında yüzde 27 civarında bir aşınma demektir. Zaten dört aylık toplam 
enflasyonda yüzde 27'dir. Dolayısıyla, kurda çok sakıncalı bir durum yok. Benim üzerinde 
durduğum husus, alınan kabulün yanlış olduğu ve geride kaldığınızdır; bu ortalamanın, çok 
daha üst bir noktada oluşacağını söylemek istiyorum. 

Şunu söyleyeyim: Dışa açılma politikası devam ettiği takdirde ve bütün kesimler arasında 
enflasyonun düşürülmesi konusunda bir konsensüs doğmaması halinde, enflasyonun bu sene 
değil, gelecek sene değil, öbür sene de düşürülmesi mümkün olmayacaktır. Belki, bir gün yüz
de 40'lara gelinebilir; ama, yüzde 10'un altına gelmek mümkün olmayacaktır; çünkü, Türkiye, 
tüketim toplumuna geçiyor; Türkiye, israf ekonomisine geçiyor; Türkiye az gelişmiş ülkeler 
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sınıfından, gelişmekte olan veya gelişmiş ülkeler sınıfına geçiyor ve her gün tüketim gücü yük
selen zümreler ortaya çıkıyor. Bugün, Türkiye'de, bir Belçika Büyüklüğünde, Belçika'daki eko
nomik güce sahip, o türlü yaşayan bir toplum kesimi var; ama, aynı zamanda bir toplum kesi
mimiz daha var; o da fakir halkımız. Orta kesimdeki toplum yüksek gelir düzeyine geçtikçe 
tüketim ve israf artacak ve enflasyonu düşürmek kolay olmayacaktır; ama, bir konsensüsün 
doğması halinde ve geçiş sürecinde belirli kısıtlamalar koyup, bu ekonominin serbest piyasa 
ekonomisine geçiş süresini uzattığımız takdirde düşme mümkün olabilir. 

Değerli arkadaşlar, bütçenin açıkları konusunda da bir şeyler söylemek istiyorum; çünkü, 
bütçenin açığı da doğru talimin edilmemiştir. Diyeceksiniz ki, "geçen sene de doğru tahmin 
edilmemişti" Geçen seneki hataların bu sene tekrarlanması mecburiyeti olmadığı gibi, bu ül
kede geçen sene büyük bir yarış da yaşandı ve bizim gibi ülkelerde seçimler maalesef kıran 
kırana geçiyor ve ekonomik kaideler, koşullar pek uygulanmıyor, daha doğrusu uygulanamı
yor; çünkü, tabanlar buna müsait değil. Bundan dolayı da, 18 trilyon lira olarak öngördüğür 
müz bütçe açığını, 32 trilyon liraya yakın bir rakamla kapattık. Bu açık, aşağı yukarı, oransal 
olarak en yüksek rakamdı; ama, bu sene o rekoru kıracağız; yani, 1992 yılı bütçe açığı, 1991 
yılı bütçe açığı rekorunu kıracaktır. Şöyle kıracaktır: 32 trilyon lira olarak öngörülen bu açık, 
çok daha büyüyecektir. Benim tahminim, 55 trilyon liranın üstüne çıkacaktır; çünkü, bütçe 
207,8 trilyon lirada kalmayacak, 225 trilyon liraya doğru tırmanacak; aradaki fark doğrudan 
doğruya açığa ilave olacaktır. Bu bütçede vergi elastikiyetimiz, gelir elastikiyetimiz maksimum 
sınıra kadar zorlanmıştır, o zorlamalarla bu rakamlar bütçeye konulmuştur. Dolayısıyla, "ge
lirleri çok daha fazla artırırız" demek mümkün değildir. 

Tabiatıyla, bu bütçe açığının böyle oluşması halinde, bu bir fasit daire oluşturacak, açığı 
kredilerle veya yeni borçlarla kapama yoluna gideceksiniz; dolayısıyla, faiz giderleri artacak, 
bu sefer yine gider bütçemiz şişecektir. 

Bunun için kehanete gerek yok; eğer, bütçe uygulama bültenlerine ve Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının Kamu Hesapları Bültenine bakacak olursanız, aşağı yukarı iki aylık, yani ocak 
ve şubat aylarında meydana gelmiş olan 1992 yılı toplam bütçe açığı, 1991 yılının aynı dönemi
ne göre yüzde 80 artmıştır; yani, açık yüzde 80?le büyümektedir. 32 trilyon liralık açığın yüzde 
80 oranıyla büyümesi halinde, söylediğim 55 trilyon liraya ulaşılıyor. Ayrıca, başlangıçtaki bu 
açık oranları küçük olur, yıl sonuna doğru çok büyür, öyle zannediyorum ki, bu açık, ifade 
ettiğim, telaffuz ettiğim rakamın üzerine de çıkabilir ve fevkalade tehlikeli bir noktaya gelmiş 
oluruz. İnşallah, arkadaşlarımız, bizim bilmediğimiz bazı metotları kullanarak, bu bütçe açı
ğını, bütçede öngörülen 32 trilyon lirada tutarlar. 

Bütçe açıklarından sonra, burada arkadaşlar sık sık ifade ediyorlar ve bugün de ifade edildi, 
yanlış ifade edildi, Sayın öztürk rakamları herhalde bir taraftan okumadığı için, ezberinde ka
lan rakamlar da propaganda rakamları olduğundan yanlış ifade ediyor. Ben, Maliye Bakanlı
ğının şu kitapçığını getirdim, bunun belirli sayfalarından bazı rakamlar okuyacağım. Bu ki
tapçık Ocak 1992'de basılmış; yani bizim dönemimizde basılmamış bir kitapçık, onun için bu
radan bazı rakamlar vereceğim; hem zabıtlarda olur, hem de böyle ezbere konuşan arkadaşla
rımızın belki hafızasında kalır, bir daha buradan yanlış rakamlar söylemezler. 

iç borçlarla ilgili bazı rakamlar vereyim, öncelikle, hatırlarsanız DYP ve SHP "ANAP 
ülkeyi borç batağında bıraktı" diye propaganda yaptılar. Şimdi rakamlara bakınca, demek ki 
borç batağından çıktık, borç denizinde boğulma noktasındayız. Eğer orası bataksa, burası 
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derya olmuş oldu, onun içinde boğulma noktasındadır, Sayın Bakana Allah kuvvet versin di
yorum. Hiç olmazsa gemiyi bu borç denizinde batırmasın. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hemşeri duası bu. 
EKREM PAKDEMÎRLt (Devamla) — Hemşeri duası tabiî, ne yapacaksınız yani. Siz bu

rada hep böyle bölgecilik yapınca, ben de hemşerimi korumaya çalışıyorum şimdi. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Hiç de hoş bir espri değil. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Yoo, onun çok ihtiyacı olacak. Hem de gelecek 

size "dua edin, vallahi iş kötüye gidiyor, aman dua edin" diyecek. 

Kasım 1991 ve Şubat 1992 sayılarından şimdi aldığım rakamları okuyorum size. Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca yayımlanan "Kamu Hesapları Bültenidir" bu; sayfa 10*da, "Şubat 
ayı sonu itibariyle Hazinenin borcu 47,5 trilyon liradır. 31.10.1991 tarihinde ise 38.1 trilyon lira" 
diyor. Yani dört ayda borçların artışı yüzde 25. Demek İd borçlar doludizgin artıyor. Borçlan 
küçültmek diye bir şey yok, dört ayda yüzde 25 artırmışız. Eh... 

Sonra geliyoruz, Hazinenin kısa vadeli avansına bakalım. Ekim ayı sonunda Hazinenin 
kısa vadeli avansı toplam yüzde 12,3; şubat ayı sonu itibariyle yüzde,16,3. Artış yüzde 35. As
lında şubatı veriyorum; çünkü, kasım ayı rakamları bu kitaplarda yayımlanmadı, o rakamları 
biliyorum da, şimdi denilebilir ki, canım onlar daha resmî rakamlar değil, biri söyledi, o söyle
di bu tuttu derler. Bu rakam şu anda fevkalade yüksek. Kısa vadeli avansta, parasal program
da öngörülen rakam yüzde 40 büyümüştür. Yani, yıl sonu için 11 trilyon lira kullanacağız deni
len program, bugünden itibaren j/üzde 40 aşılmıştır. Bir daha bu programa dönmeniz müm
kün değildir. Yani, ne yaparsanız yapın, hangi sihirli formülleri kullanırsanız kullanın, parasal 
programda öngörülen 11 trilyona inmeniz mümkün değildir, o elden çıkmıştır, inşallah, gönül 
isterki hazirana doğru o programa yaklaşın; ama aralık sonunda bu rakam çok çok artmış ola
caktır. Bu rakam artınca ne olur? Bu rakam artınca, işte o enflasyon üç rakamlı olur, enflasyo
nu tutmanız, dizginlemeniz mümkün olmaz. Zaten hangi parametreye baksam bu enflasyon 
hep, mazallah üç rakamı gösteriyor; inşallah olmayacaktır diye arkasından iyi temennimizi de 
sunuyoruz. 

Bakın, bu Hazinenin borcu şu anda 47,5 trilyon lira ve 31.10.1991 tarihinde de 38,1 idi. 
Burada, yalnız Kamu Hesapları Bültenine, Merkez Bankasında konsolide edilmiş olan yakla
şık 30,5 trilyon gösterilmiyor. Çünkü, bu borç çok uzun vadede Merkez Bankasının bilançosu
na atılmıştır, ödemesiz devresi uzundur. Yani, bu aşağı yukarı, ödendiği zaman, yok denecek 
bir rakamda bitecektir. Onun için, Merkez Bankası bilançosunda konsolide edildiği için, Ka
mu Hesapları Bültenine alınmıyor; ama alsanız dahi Türkiye'nin borcu 31.10.1991 tarihi itiba
riyle; çünkü, biz 20 gün sonra devrettik, 68.1 trilyon lira ve bugünkü borç da aşağı yukarı, 
yine bugün demeyeyim, şubat sonu itibariyle 78,5 trilyon liradır. 

Merkez Bankası kaynaklarına müracaat etmemek gerekirdi. Siz, bu konuda bize çok şey 
söylediniz, hatta bu işi bilen arkadaşlar bizi çok tenkit ettiler. Biz de, "Yahu, biz, Merkez Ban
kasına zevkimizden veyahut sevincimizden gitmiyoruz. Devletin iki yakasını bir araya getir
mek, personel masraflarını karşılamak, yatırımları yapmak, diğer giderleri de karşılamak için 
gidiyoruz" dedikçe, siz de, tersini söylüyordunuz. Şimdi ise siz, bizden tam iki misli hızla Mer
kez Bankasının kısa vadeli avanslarına yüklendiniz. Hayırlı olsun, inşallah önümüzdeki aylar
da geriye dönersiniz bu uygulamanızdan. 

Henüz daha bu noktada pancar parasını ödemediniz. Üzüme, pamuğa ve çaya söz verdi-
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ğiniz ek ödemeleri yapmadınız. Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumunun büyük açığını kapa
tacak bir kaynak aktarması da yapmadınız. Hele bunları yaptığınızda, Merkez Bankasının bu 
kısa vadeli avansını siz seyredin durun o zaman, inşallah arkadaşlarımız, vergi gelirlerimizi 
bizim bilmediğimiz biçimde artırır ve ilave olarak yapacakları bu ödemeleri Merkez Bankasına 
müracaat etmeden öderler. 

Bunlar iç borçlardı, gelelim dış borçlara: Dış borçlar konusunda da arkadaşımız yine hızı
nı alamayınca, "50 milyar dolar" falan dedi. Ben, yine "1992 Malî Yılı Bütçe Gerekçesi" adlı 
ve Ankara, Ocak 1992 baskılı şu kitapçıktan okumakta fayda görüyorum. Çünkü, bu rakam
lar eğer doğru değilse, Sayın Bakanın yakasına hemşehrilik de olsa yapışırım, "Niye buraya 
yanlış rakamlar koyuyorsun?" derim. Oraya yanlış bir rakam koyacağını hiç zannetmiyorum. 
Çünkü değerli bir arkadaşımızdır, bürokrasiden gelmiştir ve öyle küçük hesaplar peşinde de 
dolaşmaz. 

Ama bakın, herkes uluorta bir dış borç hikayesi veriyor. Ben şimdi bu konuyu düzeltmek 
için bu kitabın 86 ncı sayfasında, "Kullanıcılara göre toplam borç" denilen kısmı okuyorum: 
"30 Eylül 1991 tarihi itibariyle borç bakiyesi 22 milyar 758 milyon dolar" Yani, öyle arkadaşı
mızın dediği gibi, Türkiye 50 milyar dolar borca girmiş falan değildir. Arkadaşımız işine gelin
ce devletin borçlarına özel sektörü de koyuyor. Hani tenkit ettiği gruplar vardı ya, onların borç
larını koyuyor. Onlarla beraber 43 milyar dolar olmasına rağmen hızını alamıyor ve "50 mil
yar dolar" deyip geçiyor yani. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Bakanım, ne kadar borcumuz olduğu
nu söyler misiniz? 

EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — 22 milyar 758 milyon dolar efendim; yani kitap 
böyle söylüyor. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Oysa, kitaba rağmen "az borcumuz var" de
niliyor. 

EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Evet efendim. 
Şimdi bakın, bu borcun hepsi de Hazinenin değil; ama Hazinenin endirekt olarak garan

tileri de var. Mesela, katma bütçeli idareler var ve katma bütçeli idarelerin borçlarını da buraya 
koyduk, devirli kredileri de buraya koyduk. Mesela, aldığımız krediyi özel sektöre devretmişiz; 
yani, diyelim ki, ziraatin geliştirilmesiyle ilgili bir kredi almışız ve bunu devretmişiz; ama Ha
zine alıp devrettiği için, özel sektörün borcu olmasına rağmen, Hazine adı altında görülüyor 
ve toplama da dahil ediliyor. 

Diyeceksiniz ki, "Türkiye'nin borcu bu kadar mı?" Hayır, Türkiye olarak, özel sektörüy
le, devletiyle, belediyeleriyle, KİT'leriyle, tümüyle beraber Türkiye'nin borcu Haziran 1990'da 
43,3 milyar dolardır ve kurların paritesinden dolayı da her gün değişmektedir. Onun için belir
li tarihleri vermek gerekiyor; ama arkadaşlarımızın hafızalarında yer etmesi için bu dış borçla
rı, yine bu kitapçıktan ifade ettim. Bu dış borçların çok büyük bir kısmı uzun vadelidir ve 
faizleri de düşüktür. 

Bakın, toplam borçların içinde 30 yıl, 40 yıl, 20 yıl ve 5 yıl vadeli krediler de vardır. Bütün 
bu borçlar itfa edildiği zaman, 30 yıl içinde ödenecek olan miktar da 11 milyar dolar civarında 
olacaktır. Tabiatıyla, bu dövizler ve ilave krediler, ülkenin büyümesi için, ülkenin prestiji ve 
ekonomik gücü olduğu için alınabilmiş kredilerdir. Bu kredilerle ilgili uluorta konuşmak; Türkiye 
batıyor, Türkiye borç batağındadır demek, bizi tekrar bir gün 70 sente muhtaç hale getire-
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bilir; ben buradan politikacıları uyanyorum: Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili ayaküstü, eski idareyi 
kötülemek ve sırf politika yapıyorum demek için, rakamları çarpıtmamak lazımdır. Bu rakam
lar neyse o söylenebilir; Türkiye'nin hâlâ kredibilitesi yüksektir, Türkiye yıl sonunu 13,2 mil
yar dolarla kapamıştır. Türkiye başkalarına 3 milyar dolar borç verme noktasına gelmiştir. El
bette, güçlü olan adam hem borçlanır hem de borç verebilir. 

Eğer çevrenizde güçlü bir sanayici veya işadamı veya esnaf varsa, ona sorun: Aldığı mal 
için borçlanmıştır; ama sattığında da veresiyesi vardır, alacağı da vardır; ama nüfuzu olan, iti
barı olan işadamının, hem borcu vardır hem de alacağı vardır, önemli olan, borcunu aksatma
dan ödeyebilmektir; Türkiye bu noktadadır; bu noktanın gerisine düşmek, ancak yanlış politi
kalarla olur. Allah bizi 80 öncesinin durumuna düşürmesin. 

AHMET SAYIN (Burdur) — 80 öncesini bırak da 90 sonrasına bakalım. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Efendim, oralarda yanlış yaptık, yani onu söyle

mek istiyorum. 90 yılında neyiniz var ki, 12,5 milyar dolar var; yani, kasalarınız neredeyse pat
layacak durumda; döviz dolu yani. (DYP sıralarından gürültüler) Onlarla onu karıştırmamak 
gerekir. Bu durumu düzeltirler elbette ve düzeltmeleri için de dua ediyoruz. (DYP sıralarından 
gürültüler) 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — O parayı kullanabiliyor muydunuz... Para olsaydı kulla
nırdınız? 

EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Ben niye kullanayım; lüzumsuz yere para kullanıl
maz. Ben, israf sahibi değilim ki, ben tasarruf ehliyim. Ben, parayı yerine kullanan insanım; 
dövizim var diye gidip de paraları çarçur edecek halim yok; onu siz yaparsınız. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — tthal ettiğiniz sigaralar ne oldu, ne çabuk unuttunuz? 

EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Geleceğiz geleceğiz, sigaraya da geleceğiz. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, açıkoturumda bile, sorular sonunda soruluyor; burada müsaa

de buyurun da hatip devam etsin. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Şimdi gelelim fonlara: Fonlar öyleydi böyleydi şuydu buydu; arkadaşlarımız ortalığı o ka

dar karıştırıyorlar ki, fonlarla sanki devlet battı, bir şeyler oldu. 
Tekrar bu kitapçıktan alıyorum, fon dengesi var burada; sayfa 95'ten alıyorum. Değerli 

arkadaşlarım, bakınız ne diyor; kaynaklarını söylüyor. Kaynaklar 33 trilyon; bütün kaynaklar. 
Yani, fona giren bütün paralar 33 trilyon; bizim bütçemiz 207.8 trilyon; demek ki aşağı yukarı 
bütçemizin yüzde 15'ini buluyor. Bir bütçe kadar da fonlarda para var diyordunuz ya, bu doğ
ru değil. Kaldı ki, hatırlarsınız, geçen senenin bütçesi geçtiğinde, fonlara gelen kaynakların 
yüzde 50'sini biz hıfzediyorduk, yani bütçeye alıyorduk. Şimdi güzel bir şey daha yapıldı; Baş
bakanın onayı ile istediği kadar miktarı alacaklar. Ben yüzde 50'nin üstünde derken hüsnüni
yet gösterdiğim için, yüzde 50'nin üzerindekini hıfzederler diye düşünüyordum; ama bu gidiş 
öyle bir gidiş ki, o yüzde 50'yi bile almayacaklar; hep fonlardan harcayacaklar, çünkü, fonla
rın harcaması kolaydır; size göre fonların da hesabı yoktur; halbuki, hepsinin denetimi vardır. 
Kanunla biz bunlara denetim mekanizması getirdik; hiçbir fon denetimsiz değildir. 

Bir tek mesele nedir; fon burada denetlenmiyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hangi kanunla denetim getirdiniz, söyler misin? 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Ben soruyorum; mesela 1990 yılının kati hesabı

nın denetimini yapıyoruz. Ne yapıyoruz; parmak kaldırıyoruz, diyoruz ki, Sayıştay bizim için 

— 356 —: 



T.B.M.M. B : 59 23 . 3 . 1992 O : 4 

denetimi yaptı; parmak kaldırıyoruz ve onaylıyoruz. Bunda da, yine Sayıştayın denetimi var; 
Meclisin denetimine açık olanlar var ve teftiş kurulunun denetimine açık olan fonlar da vardır. 
Onlar, yine bir rapor hazırlayacaklar, yine parmak kaldırılacak ve iş bitecek. Biz 88-89-90 yılı
nın kati hesabını inceleyerek, şurası yanlış olmuş, bu böyle olmaz dedik mi hiç şimdiye kadar; 
demiyoruz. Sayıştay güzel bir rapor hazırlamış, teşekkür ediyoruz, parmaklar kalkıyor, biti
yor. Yani, burada, meseleyi sadece siyasî istismar olarak görüp, siyaseten istismar etmeye çalı
şıyorsunuz. Halbuki, işte rakamlar görünüyor. Yüzde 15 toplamı; biz yarısını alıyorduk; böl 
yarısını, yüzde 7,5'miş. Yani, bütçenin 7,5'iyle uğraşıyormuşsunuz. 

Bu, büyük bir rakamdır. Biz, topladığımız her kuruşun hesabını vermek durumundayız. 
Biz, yetimin hakkını yemedik; kuruşu kuruşuna herkese hesabını verebiliriz; ama bunları, si
yasî istismar aracı yapmayın diye söylüyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hep kaçtınız. Bunların hesabını hâlâ vermediniz. 3346 sayılı 
Kanunu Anayasa Mahkemesi iptal etmedi mi? Niye getirdiniz o kanunu? 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Kamer geldi, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Geldiler ama... Başta söyledik, mazurdurlar. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sensin mazur. Bir defa ben seni muhatap kabul etmiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Genç, henüz teşrif ettiniz. Teşrifinizden biraz önce, sizin gibi soru so

ran değerli arkadaşlarım vardı; onlara, "Açık oturumda bile, bu, sonunda yapılıyor; lütfedin, 
şunu şunu tamamlasın, sonra sorarsınız" dedim; fakat, zatı aliniz bundan haberdar olmadığı
nız için ve iftar sonrasında da haklı olarak biraz daha ağırlıklı geldiniz. Şimdi, Meclisi meşgul 
ediyorsunuz. Ben sözümün eriyim; o manada müdahale etmiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben senden daha eriyim; mukayese edelim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Müsaade eder misiniz, ben bir konuşayım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Pakdemirli. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Soru soruyorum. Yanlış şeyler varsa açıklasın. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Bazen, tabiî ki laf atmalar olacak. Sayın Demirel, 

"Laf atmalar da işin tuzu biberi" dedi. Çorbada tuz da olacak, biber de olacak; doğrudur. 
Böyle put gibi durup, ondan sonra bir nutuk çeker gibi bir şey söylemek... 

BAŞKAN — Efendim, tuza bibere lafımız yok da, sirkeleşmesin diye, bazen müdahale 
ediyoruz. 

EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — önemli olan, söylenenlerin doğru olması. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalan söyledikten sonra... 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Bakın, arkadaşımız buraya çıktı. "Tekel şöyledir, 

böyledir... Gittiniz Philips Moriss'e, imkân da verdiniz. Adam fabrika da kurdu. Şimdi Tekel'-
in imkânları oraya geçecek falan" dedi. 

Philips MorrisMn yatırımını onaylayan biziz; ama isteseydiniz, durdururdunuz. Durdur
madınız ve temelini atmaya Enerji Bakanınızı gönderdiniz. Enerji Bakanı orada kürsüye çıka
rak, Sayın DemirePin niye gelemediğini açıklayarak, özürlerini iletti ve desteklediğini, daha 
büyük yatırımları beklediğini ifade etti. Eğer yanlış bir şey yapılmışsa... Biz, siyaseten yanlış 
bir şey yapabiliriz. Siyasî tercihlerimiz farklı olabilir; farklı bir hükümettik. O dönemde bir 
kararnamede imzalandı; ama onu durdurmak sizin elinizdeydi. Hiç olmazsa, biz buna iştirak 
etmiyoruz diye, Bakanınızı göndermezdiniz, Sayın Demirel'in de mesajını çektirmezdiniz. De
mek ki, bunlar siyasî istismar için söylenen laflar. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Siz daha iyisini yapıyorsunuz. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Biz, her şeyin açık ve şeffaf bir şekilde yapılmasını 

isteyen bir parti idik. Onun için sigara ile ilgili rakamı burada görebiliyorsunuz. Eskiden kaçak 
giren sigaranın rakamını söyleyebilir miydiniz bana. "Şu kadar milyon dolar harcıyorduk veya 
bu kadar tasarruf ediyorduk'' diyebilir misiniz? Ama, şimdi ithalde rakam görünüyor. Bu ka
dar ithal etmişiz... 

Ben sigara kullanmıyorum ve öyle istiyorum ki, Türkiye'de 60 milyon insandan hiçbirisi 
içmesin. Ben, dostuma da, hatta bana karşı olan arkadaşıma da "Aman sigara içme, zararlıdır" 
diye de anlatıyorum; ama eğer millet istiyorsa, bu sigarayı kaçakçıdan aldırtmazsımz; devlet 
olarak onu sağlarsınız. O sigaranın altına da, "Bak bu senin sağlığına zararlıdır, bunu yapma, 
yanlıştır" dersiniz; ama insanımızı serbest bırakırsınız. 

Kanun çıkararak; bu yasaktır, bu kanunsuzdur demek bir şey ifade etmiyor. Eskiden de 
vardı. Nitekim, ben çantasında Üç tane yabancı sigara yakalanan vatandaşın içeriye atıldığını 
hatırlıyorum. Cebinde 10 doları var diye, bir gece nezarethanede yatan insanlar vardı. Bunları 
kanunla önleyemezsiniz; bunları ekonomik kaidelerle; sosyal meseleyi de sosyoekonomik me
seleyle çözeceksiniz. 

Gelin, hepimiz buradan bir kampanya başlatalım. "Ey vatandaş, sigara içme" diyelim; 
bunda hepimiz varız; ama adam içiyorsa, "Ben senin ağzından alacağım, bunu sana 
vermiyorum" diyemem. Çünkü, o zaman gidip yer altında çalışan adamdan alacak. Türkiye 
ekonomisine çok daha fazla zarar verecek. Biz onun için şeffafız diyoruz. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Söylediğine kendin inanıyor musun? 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, 5 dakikanız var efendim. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — 5 dakika mı var efendim? 
BAŞKAN — Evet efendim. Mecmuu 45'tir, 40'ı gitti, 5'i kaldı. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Teşekkür ederim. Şimdi, değerli bir arkadaşımız, 

Cumhurbaşkanıyla ilgili olarak gene ileri geri bazı şeyler söyledi... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — "İleri geri" değil, ben onları inandığım için söyle
dim. Ben onu inandığım için söyledim. 

EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — İnanıyorsunuz da, ileri geri oluyor. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Her zaman için de söylerim. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, burada her sayın hatibin, her beyanı inançlarının ifadesi sayı

lır. Böyle, bir kısmını ayırırsanız, o zaman derler ki, "Öbürlerine inanmıyor musunuz" söyle
diklerinizin? Onun için kaide böyledir. Müdahale etmeyin. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Ona, "İleri geri" denmez. Ben onları inandığım için 
söyledim. 

EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Peki, "Aşağı yukarı" dedin, aşağı yukarı bir şey
ler söyledin. Bir şey söyledi; yanlış yani. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Pakdemirli, benim en ciddiyetsiz anım, sizin 
en ciddî anınızdan ciddîdir. Bunu iyi bil. 

EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Doğrudur. 
Şimdi, bakınız, Cumhurbaşkanını siz... 
BAŞKAN — Efendim, eğer Mahmut Bey sonunda da gülmese korkutacak bizi; ama yani 

bereket sonunda gül yüzün gülüyor. 
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Devam buyurun. Sayın Pakdemirli. 
EKREM PAKDEMtRLÎ (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanı, günlük politikaya siz bile

rek çekiyorsunuz; çünkü, sonunda meseleleri halledemeyince diyeceksiniz ki, "Vallahi, Cum
hurbaşkanı vardı ya, biz hep bununla uğraştık, bize de bir iş yaptırmadı" günahınızı bir yere 
yüklemek için, her gün günlük politika içinde Cumhurbaşkanını siz tutuyorsunuz. Cumhur
başkanını günlük politikanın dışında tutmak sizin görevinizdir. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Özal sizden çok muhalefet yapıyor. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Siz muhalefetteyken Cumhurbaşkanının elini sık

mazsınız, toplantısına gitmezsiniz, Cumhuriyet Bayramında elini sıkmazsınız, "Ben bunu in
dirmeden hükümet kurmam" dersiniz, ondan sonra "Cumhurbaşkanı politika yapıyor" der
siniz. Bunlar gayrî ciddî şeylerdir... Milletin Cumhurbaşkanıdır. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — İnecek o, incek... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Şimdi bakınız, biz burada kurulan Hükümete oy 

verdik mi; vermedik. Muhalefet olarak vermedik; ama bizim Hükümetimizdir. Siz Cumhur
başkanına oy vermediniz, Cumhurbaşkanı da bu memleketin Cumhurbaşkanıdır, bunu böyle 
bilin. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi, değerli arkadaşlarım, lütfen sükuneti muhafaza edelim. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Senden daha fazla politika yapıyor. 
BAŞKAN — Vallahi, politikanın hem de daniskasını yaptı, on yıldır da şakır şakır yapı

yor. Biraz dikkat edin de bari öğrenin yani. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Hah, onu kabul edin... 
BAŞKAN — Gayet tabiî efendim, yani... 
Şeyh Sadi Şiraz: 
"Yani, etiket de, ad da, sıfat da ne demek. El alem ona gül demese başka türlü mü kokar" 

demiş. 
Özal neyse odur ve bu memleketin saygın Cumhurbaşkanıdır. Bunu burada kapatalım. 

(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Buyurun efendim. 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Bu tartışmalara, lütfen, Başkanımız girmesin. 
BAŞKAN — Tabiî efendim... 
Benimki aydınlatıyor ve bağlıyor. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, izin verirseniz bu akşam da nasibimizi aldık özal'dan. Gele

lim bütçeye gene. 
Buyurun Sayın Pakdemirli. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Sayın Başkan, benim samimi kanaatim, eğer, İkti

dar, Cumhurbaşkanını günlük politikaya kendisi alet etmezse, çok kısa dönemde Cumhurbaş
kanı sizin anladığınız manada Cumhurbaşkanlığı yapar; ama... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O, senin emrinde mi? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Efendim, ben inanıyorum diyorum. Ben inancımı 

buradan söylemek durumundayım. İki de bir de laf atıp durma. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yahu, taşı toprağı övmekle, taş toprak vasfını kaybetmez. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Değerli.arkadaşlarım, şimdi, bir arkadaşımız çık

tı, dedi ki, "Efendim, Türkiye borç batağındaydı, parasryoktu, çiftçiye de ödeyemedi vesai
re..." Şimdi bakınız, biz, Hükümeti devrettiğimiz günde döviz rezervleri 12,5 milyar dolardı. 
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Yine 17 Kasım tarihinde yayınlanmış olan "Kamu Hesapları Bülteni"ni açarsanız, Hazinenin 
kasasında ve banka hesabında 3,9 trilyon lira para vardı. Yani, devrettiğimiz ayın sonunda da
hi bu kadar para vardı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Toprak Mahsulleri Ofisinin 13 trilyonluk borcu neydi? 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Hepsini ödedik, 11,2'sini ödedik. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Yapmayın... Seçim yatırımı yapmadınız mı? 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Hayır efendim, öyle değil. 
Şimdi siz, Toprak Mahsulleri Ofisinin yüzde 25'lerini soruyorsunuz. Bizim dönemimizde 

gelmemişti ki ödeyelim, geldiği zaman ödeyecektik. Kaldı ki, biz 20 Ekimden sonra yeni gele
cek olan hükümetin kendi parasal programını uygulayabilir diye mümkün olduğu kadar, para 
harcamadık. Neden harcamadık... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Seçim yatırımı yapma... 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Kitaplarda yazılı, alın bakın kardeşim; ben ne ya

payım size? ' 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, lütfen, Genel Kurula hitaben ve kendi görüşlerinizi sun

mak şeklinde devam buyurun; zira, süreniz dolmak üzere. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ancak, değerli ar

kadaşlarımız bazı rakamlara inanmıyorlar da, ben diyorum ki, "sizin döneminizde çıkan ki
taplara bakıverin, eğilin birazcık; doğru muydu yanlış mıydı, görün." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kitapları, hesapları, yanlış okuyorsun. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Allah, Allah.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — "Allah, Allah" yok, aç bak. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — 95 inci sayfa, buyurun, alın.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunlar kitap profesörü, tercüme profesörü... (Gülüşmeler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen... 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sözlerimi toparlıyorum, önü

müzde bir bütçe var, inşallah, bu bütçenin Maliye Bakanlığına ayrılan bu 53 trilyonla -
zannetmiyorum ama- bağlanabilmesini temenni ediyorum. Çünkü bütçenin kendisinde belirli 
bazı hatalar var. En azından, kabuller -daha önce anlattığın gibi- hatalı, dolayısıyla, bu bütçe 
bu noktada bitmeyecek; ama öyle ümit ediyorum ki, değerli arkadaşların çalışması, bürokrat
ların gayretiyle bu bütçenin açığı çok fazla olmaz; benim söylediğim rakamı 55 diye tekrar edi
yorum, inşallah -korkum onun üstünde- onun üstüne çıkmaz; enflasyon hedefi, ortalama kur 
hedefi tutar ve bu hedeflerle, bu ülke, şöyle bir bütçeyi gelecek seneye daha iyi olma ümidiyle 
uygular. 

Elbette ki, arkadaşlarımızın bir yerde hatası olmuştur. Aslında, bizim hazırladığımız büt
çeyi getirselerdi, sık sık, yahu bu ANAP'ın zaten mirasıydı, ANAP böyle bir bütçe devretti 
bize deselerdi, eh belki bir sene daha götürürlerdi. Bir yanlışlık yaptılar; bizim bütçeyi reddet
tiler, yeni bütçe yaptılar. Bu bütçe, kendilerinindir; hiçbir zaman, "ANAP'tan bize böyle bir 
miras kaldı, vallahi harcanmıştır bu bütçe, harcanan bütçeyle ben bu kadar idare ettim" diye
mezler. A'dan Z'ye kadar bütçeyi yapmışlardır. Bütçenin rakamları kendilerine aittir; uygula
ma bugün 4 üncü ayını tamamlamıştır. İstiyoruz ki, bu bütçede öngörülen hedefler tutulsun, 
bu hedefler tutulursa, gelecek seneye daha fazla ümitle bakabileceğiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına, Amasya Milletve

kili Sayın Haydar Oymak; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Oymak, Grubunuz üç değerli milletvekilini sözcü olarak bildirmiş; zatı âliniz, Sırrı 

Sakık ve Ural Köklü. Süreyi nasıl kullanacaksınız? 
SHP GRUBU ADINA HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sırrı Bey konuşmayacak. 
BAŞKAN — Sırrı Sakık Bey konuşmayacak. Siz ve Ural Beyefendi; fifty fıfty mi efen

dim? 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Haydi hayırlısı efendim, buyurun. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Paraları dolar yaptınız, lisanı da İngilizce yaptı

nız. 
BAŞKAN — Zamanında Türkiye'yi teslim almak için Johnson'la fotoğrafını dağıtan ben 

değilim. (Gülüşmeler) Dediğin doğrudur; paralar dolara döndü, lisanımız da İngilizce; ama 
Johnson'un fotoğrafı da... Ayrıca, biz severdik o zaman. 

Devam buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz, orada Johnson'la fotoğraf çektirenlerin elini öperek bu

raya geldiniz. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ben bu işten hem zevk alırım hem istifade ederim; 

ama kürsüde bir değerli milletvekili düşüncelerini size aktarmak için huzurunuzda.. Herhalde 
onu tercih edersiniz. Yoksa ben mi konuşayım? Onu tercih edersiniz. 

Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben size bir tavsiyede bulunayım. Başkanlık Divanına çıkıp 

Başkanlık yapacağınıza sahneye çıksanız, tiyatroya çıksanız daha iyi. 
BAŞKAN — Kamer Bey, ben sözümün eriyim; siz mazursunuz. 
Devam buyurun Sayın Milletvekili. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye ve Güm

rük Bakanlığının 1992 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına görüşlerimi sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, Zonguldak'ta grizu patlaması sonucu, doğuda çığ altında 
kalarak, Erzincan'da yaşanan deprem faciası nedeniyle hayatını kaybeden insanlarımıza Al
lah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm ulusumuza başsağlığı diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Maliye Kurumu, devletin finansmanını sağlayan ve dağıtımını ya
pan bir örgüttür. Artık, devlet maliyesinin finanse ettiği alan, geçmişte olduğu gibi, sadece 
savunma, iç güvenlik ve adaletle sınırlı değildir. Günümüz devleti sosyal bir devlettir. Bu ne
denle, devlet maliyesi, gerektiğinde toplumun tüm ihtiyaçlarına yetişmek durumundadır. İşte, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının bütçesinin önemi burada yatmaktadır. Toplumun ihtiyaçları
nın en iyi şekilde karşılanabilmesi için sağlıklı bir şekilde işleyen bir maliye teşkilatına ihtiyaç 
vardır. Eğer devlet maliyesi gelirlerini iyi toplayamıyor, harcamalarını yerinde planlayamıyor 
ise, ne güçlü bir devlet savunmasından ne iyi bir güvenlik isteminden ne iyi işleyen bir adalet 
düzeninden ne iyi bir ulaştırma sisteminden ne yeterli enerjiden ne de gelişmiş bir sosyal gü
venlik sisteminden söz edilebilir. 

Mevcut devlet teşkilat yapımız içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığımızın temel görevi, devlet 
bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması, devlet gelirlerinin toplanması, devlet 
mallarının yönetilmesi, devlet hesaplarının tutulması ve gümrük hizmetlerinin yürütülmesidir. 
Bu bakanlık, bağlı kuruluşlarla, tütün ve çayla çiftçilerimize; Emekli Sandığı ile memur emek
lileri ve bunların dul ve yetimlerine; kısacası, piyangosundan, arsa teminine kadar birçok kesi
me de hizmet vermektedir. 
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Değerli milletvekilleri, belirttiğim gibi, bu hizmetlerin sağlıklı bir biçimde yürütülmeme-
si, diğer devlet hizmetlerinin de gereği gibi görülmesini engeller. Meydana gelecek olumsuz
luk, sadece bu hizmetlerde ortaya çıkmaz, ekonomik gelişmeler üzerinde de kendisini gösterir. 
Ekonomide fiyat dengeleri bozulur, istihdam olumsuz yönde etkilenir, para ve kredi piyasaları 
bozulur. Kısaca, bozukluk tüm ekonomik dengelerde kendisini hissettirir. 

1984 sonrasında ortalama yüzde 50'leri aşan bir enflasyon yaşanmıştır. Görülen bu fiyat 
artışları, zamanın hükümet yetkililerinin söylendiğinin aksine, geçici olmamıştır; yıldan yıla 
artarak gelişmiştir. 1991 sonunda Türkiye yıl sonu tüketici endeksi yüzde 71'i bulmuştur. 

Hükümet programında da ifade edildiği gibi, yaşanan enflasyon kronik bir hal almıştır. 
Yaşanan bu yüksek enflasyonun nedeni nedir?.. Temel neden; yüzde 14'lere varan kamu açık
larıdır. Kuşkusuz bu kamu açıkları kendiliğinden oluşmaz. Ya kamu giderleri gereğinden yük
sektir ya da kamu gelirleri yetersizdir veyahutta her ikisi birden. 

1980'li yıllarda kamu harcamalarının sağlıklı kaynaklara dayandırıldığı söylenemez. Kon
solide bütçe giderleri artan bir biçimde vergi dışı kaynaklarla finanse edilmiştir. Daha çok borç 
alınmış ve bu borçlanma yüksek faizlerle gerçekleştirilmiştir. Borçlanmalar bir yandan para 
ve kredi piyasalarını bozarken, diğer yandan bütçe giderlerini de olumsuz etkilemiştir. Yüksek 
miktarda ve yüksek faizli borçlanmalar bütçenin faiz giderlerini artırmıştır. Bugün gelinen nokta 
ortadadır. Bütçenin üçte birine yakını borç faizlerine gitmektedir. Bütçe, âdeta bir borç bütçesi 
haline gelmiştir. Diğer taraftan, harcamalarda tercihler yanlış yapılmış, tüketim kamçılanmış, 
savurganlık had safhaya çıkarılmıştır. Verilen kredilerin yerinde kullanılıp kullanılmadığı araş
tırılmamış, hayalî ihracat kamçılanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bütçe gelir ve giderlerini olumsuz etkileyen bir gelişme de, malî di
siplinin ortadan kalkmış olmasıdır. Buna örnek olarak, sayısı 150'yi aşan fonları gösterebili
riz. Bütçe birliğini ve âdemitahsis prensibini bozan sebepler ortaya çıkmıştır. Hazine, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığından ayrılmıştır; nakidite ödemelerin planlaması, iki ayrı teşkilat tara
fından yapılmaya başlanmıştır. Kamu maliyesinin yönetiminde gelirin toplanması, harcamala
rın planlanması ve muhasebesiyle nakit idaresi sacayak bacağı gibi birbirinden ayrılmaz nite
liktedir. ANAP döneminde, Türk kamu yapısı, bu gerçek gözardı edilerek, parçalanmıştır. Maliye 
politikası para ve kredi politikasıyla birlikte dengeli bir biçimde uygulanacağı yerde, ikinci pla
na itilmiştir, Bu noktaya gelişte, maliye teşkilatının, alınan iktisadî kararlarda ikinci plana itil
mesinin önemli bir payı olmuştur. Bu Bakanlık âdeta, gelir tahsil eden, ödenek dağıtan bir 
uygulama bakanlığı olarak görülmüştür. Malî ve iktisadî kararlar başka yerlerde alınmış, Ma
liye Bakanlığına da uygulaması kalmıştır. Maliye teşkilatına neden böyle yaklaşılmıştır? Kad
roları mı yetersizdir? Hayır. Maliye Bakanlığı, geçmişte ve günümüzde pek çok değerli yöneti
ci ve uzman yetiştirmiştir. Bugün, pek çok devlet kademesinde ve özel sektörde bu insanların 
sorumlu mevkilerde görev yaptıklarını görmek mümkündür. Maliye teşkilatına yapılan bu hak
sızlığın asıl nedeni, keyfî yönetime kanunlar çerçevesinde karşı çıkılacağının, o günün siyasî 
otoritelerince bilinmesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu bir gerçektir ki, maliyeci, toplumumuzda olum
suz insan olarak bilinir. Devlet parasını kullandırmada eli ağırdır. Devletin parasının çarçur 
olmasını istemez; ama para harcamaktan hoşlanan insanlar işbaşına gelince, tabiîki maliyeciyi 
ikinci plana itecektir, sevmeyecektir. Bu, kaçınılmaz bir sonuçtur. Para vermekte cömert dav
ranmayan insan kadar, başkalarının gelirinin bir kısmını alan insan da sevilmez. Vergi topla
yan insan olarak, maliyeci yine sevimsizdir. 
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1983-1991 döneminde olduğu gibi, amacı sadece hoşgörünmek olan iktidarlar, maliyeciyi 
bu yönüyle de sevmeyecek ve ikinci plana iteceklerdir; ama olan bu topluma olacaktır ve nite
kim olmuştur da. Akıldan çıkarılmaması gereken husus, giderde tasarrufu, gelirde devletin hak
kını düşünen maliyeci, görevini gereği gibi yapıyor demektir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, ekonomik ve malî alanda yapılacak düzenlemelerde ve alı
nacak kararlarda temel karar odaklarının birisi haline getirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, devlet idaresinin temel unsuru insandır. Bu, tüm idarelerimiz için 
geçerlidir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı teşkilatının, kendisinden beklenen hizmetleri görebil
mesi, nitelikli eleman çalıştırmasına bağlıdır. Bu da, insan onuruna ve görevin gereğine dayalı 
olarak ödenecek olan ücrete bağlıdır. Biliyorsunuz, siyasette böl-yönet diye bir kural vardır. 
Bu kural, bizden önceki iktidar zamanında, çalışanları sözleşmeli olan olmayan, işçi emeklile
rini süper emekli normal emekli şeklinde ayırarak gayet iyi kullanmıştır, örneklerini artırmak 
mümkündür. Bunun sonucu, bugün, personel ve ücret rejimimizde bir kargaşa yaşanmaktadır. 
Aynı kadroyu işgal eden bir maliyeciyle bir hazine elemanı veya DPT elemanı aynı ücreti ala
mamaktadır. Dolayısıyla, nitelikli elemanlar ya daha iyi ücret veren kamu kurumlarına ya da 
özel kesime gitmektedir. İyi işleyen bir maliye teşkilatı isteniyorsa, önce kendi içinden başlaya
rak, tüm kamu kesimindeki ücret çarpıklığının ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

Belirttiğim gibi, malî hizmetlerin yürütülmesinde insan unsurunun büyük bir ağırlık ve 
önemi vardır. Bu nedenle, Bakanlık kadroları üzerinde durmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 98 bin kadrosu vardır, bunun 81 
bini doludur, doluluk oranı yüzde 83'tür. Hemen ifade edeyim, kadroların doluluk veya boş
luk oranı kadar, bunların niteliği ve eğitim seviyesi de önemlidir. Bu nedenle, kamu kesiemine 
ve özel sektöre eleman yetiştiren Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu ile genel müdürlük 
kontrolörlerinin sayısının ve malî durumlarının büyük bir önemi vardır. Maliye ye Gümrük 
Bakanlığı Teftiş Kurulunun kadro sayısı 351'dir, bunun ancak yüzde 66'sı doludur. Hesap Uz
manları Kurulunun kadro sayısı 943 olup, bu kurulda doluluk oranı yüzde 46'dır. Bu kadrola
rın süratle doldurulması gerekir. Ancak, bunun için önkoşul, bunların ücret durumlarının ye
niden günün koşullarına uygun olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Kurumlar itibariyle konsolide bütçe ödeneklerini incelediğimizde, ikinci büyük bütçenin 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait olduğunu görüyoruz. Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçe-. 
sinde 54 trilyon liralık ödenek mevcuttur. Ancak, bu ödeneğin, 3,7 trilyon lirası Maliye ve Güm
rük Bakanlığının kendisine aittir. Bu ödeneğin de 2,5 trilyon lirası personel giderleri için ayrıl
mıştır. Yatırım için ayrılan ödenek miktarı ise, sadece 237 milyar liradır. 1991 yılı kesintili baş
langıç ödeneği ile karşılaştırdığımızda, ödenek artışı yüzde 41 olmaktadır. Hükümet konakla
rının yapımı ve büyük onarımların Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinden yapıldığı düşü
nülürse, bu ödenek konusunda sıkı davranıldığı ortaya çıkmaktadır. Yeni illerin de kurulacağı 
düşünülürse -bu konudaki endişemiz- ödeneğin yetersizliği büsbütün anlaşılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesindeki ödeneği 
birimler itibariyle değerlendirdiğimizde, en büyük payın yüzde 46 ile Gelirler Genel Müdürlü
ğüne ayrıldığı görülmektedir. Bu Genel Müdürlüğe ayrılan ödeneğin yüzde 140 dolayında artı
rılması memnuniyet vericidir. Gelir teşkilatının her türlü ihtiyacının zamanında ve düzenli ola
rak sağlanması, gelirin artırılması bakımından büyük bir önem taşımaktadır. 
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Sırası gelmişken ifade edeyim ki, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bünyesinde yer alan KDV 
Fonu ve Gelir idaresini Geliştirme Fonu bulunmaktadır. Bu fonların varlığı, açıkça ifade ede
yim ki, malî disiplin bakımından yanlıştır. Hele, bunların malî disiplin kurmakla görevli bir 
bakanlıkta bulunması, yanlışlığın sınırını büsbütün artırmaktadır. Bunların doğuş nedeni yine 
geçmiş iktidarların malî düşüncesinde aramak lazımdır. Bütçeden, hem vergi dairelerinin ge
liştirilmesi için hem de personel ödemelerine yeterli kaynak ayrılmadığı için bu yol seçilmiştir. 
Bu konuda yapılacak işin, Maliye personelinin malî imkânlarının, personel rejimi çerçevesinde 
çözülmesi ve bu Bakanlık ihtiyaçları için yeterli ödeneğin bütçeye konulmasıdır. 

Devlet muhasebe hizmetleri için 460 milyar lira ödenek öngörülmüştür. Gönlümüz, Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinde ikinci büyük kalem olan bu ödeneğin daha fazla tutulma
sını arzu ederdi. Çünkü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, sadece devlet hesaplarını tutmakla gö
revli değildir, konsolide bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 40'ını da tahsil etmektedir. Kamu har
camalarının sağlıklı bir biçimde analizini sağlamak ve değerlendirmeler yapmak bakımından, 
bu Genel Müdürlüğün, otomasyon ve modernizasyon çalışmalarının süratle tamamlanmasını 
temenni ediyoruz. 

Bakanlık bütçesinin yüzde 12'si, devlet mal yönetimine ilişkin hizmetlere ayrılmıştır. Dev
lete ait taşınmaz malların iyi kullanılmaması hep şikâyet konusu olagelmiştir. Bugün, pek çok 
Hazine arazisi gereği gibi kullanılmamaktadır; işgal altında bulunan gayrimenkullerden her 
zaman kira ve ecrimisil de alınamamaktadır. 

Diğer taraftan, devletin taşınmaz mal yönetiminde çokbaşlılık ve dolayısıyla yetki çatış
maları ve kargaşada vardır. Hükümetin bu konuda gerekli tedbirleri alacağına ve hepimizin 
malı olan bu taşınmaz mallara sahip çıkacağına, yetki çatışmasının ve kargaşanın da ortadan 
kaldırılacağına inanıyorum. Bu konuda ilk önlem olarak da, mal yönetimine ilişkin mevzuatın 
bugünkü karmaşık sistemden ve dağınıklıktan kurtarılması ile başlayacağını düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi
nin kendi öz bütçesinde, gümrük hizmetleri için toplam olarak 309 milyar lira ödenek ayrıl
mıştır. Bu ödeneğin en iyi şekilde kullanılarak gümrük idaresinin modernize edilmesini arzu
luyor ve bunun böyle olacağına da inanıyoruz. 

Gümrük iradesi, sadece vergi toplayan teşkilat değildir. Gümrük idaresi, daha çok kalkın
ma çabaları, sanayileşme, ticaret politikamız, ihracatımız, ithalatımız; kısaca, tüm ekonomik 
gelişmelerle ilgilidir, vergi unsuru ikinci planda kalır. Ancak, geçmişte, bu idarenin gereği gibi 
ele alındığı söylenemez. 

Bugünkü haliyle, bu idare, gümrük kanunları ile dış ticaret rejiminin bir bölümünü uygu
layan bir birim hüviyetindedir. Diğer bir deyişle, özellikle dış ticaret rejimi ile ilgili politikanın 
oluşumuna gerekli katkı konusunda dışarıda bırakılmaktadır. Kanımca, dış ticaret uygulama
sıyla ilgili bu teşkilatın kararlara aktif katılımının sağlanması yerinde olacaktır. 

Gümrük idarelerinin maddî altyapı çalışmalarının hızlandırılmasını memnuniyetle karşı
lıyoruz. Ülkemizin, Ortadoğu'ya açılan en büyük gümrük kapısı olan Habur'daki inşaat,çalış
malarının bitirilme noktasına gelmesini de memnuniyetle görüyoruz. 

Bağımsız Devletler Topluluğu ile gelişen ilişkilerimiz, Sarp Gümrük Kapısının yeterli dü
zeye çıkarılmasını zorunlu kılmaktadır. Hükümetimizden, bu kapıpın geliştirilmesi konusun
daki çalışmaları süratlendirmesini istiyoruz ve bekliyoruz. 
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Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Bölgesi ile siyasî, sosyal ve ekonomik ilişkilerimizi geliş
tirmek istiyoruz. Bu konudaki çalışmaların bir parçası olan Dilucu Gümrük Tesisleri ile ilgili 
çalışmaların hızlandırılmasından memnunuz. Gönlümüz, Maliye ve Gümrük Bakanımızın im
kânlarını seferber ederek bu kapıdaki çalışmaları da bir an önce bitirmesidir. 

GAP Projesi çerçevesinde önemi artan öncüpınar Gümrük Tesisleri inşaatının tamamlan
ması da memnuniyet vericidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de 1991 yılı tütün alımlarında Hükümetin uy
guladığı politikalardan kısaca bahsetmek istiyorum. 

Hepimizce de yakından bilindiği üzere, Türkiye'de tütün üretimi ve tütün üreticisinin du
rumu ekonomik ve sosyal yönden önemli bir yer işgal etmektedir. Ege, Karadeniz, Marmara, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere, 5 bölgede yürütülen tütün tarımıyla, 540 
bin aile -yaklaşık 2 milyon nüfus- geçimini bu mahsulden temin etmektedir. Bu yıl açılan piya
salarda, üreticinin bayram ettiği haberlerini alıyor ve bu durumdan memnun olduğumuzu be
lirtiyorum. Şimdiye kadar, Ege, Karadeniz, güneydoğu piyasaları açılmış ve bu piyasalarda bu 
yıl, bir yıl evvelki fiyata nazaran tütün tarihinde ilk defa en çok oranda, yani yüzde 34 ila yüz
de 50 arasında yüksek bir fiyatın verildiği görülmüştür. Aile ziraatı şeklinde sürdürülen ve son 
derece meşekkatli bir ziraat dalı olan tütün üreticisine verilen bu fiyatlar aslında fazla değildir. 
Ancak, devletin imkânları da zorunlu olarak göz önünde bulundurulmaktadır. Seçim sonrası' 
yapılan zamların niye seçimden önce yapılmadığı şeklindeki bir soru üzerine "Ben seçimden 
önce zam yapacak kadar enayi değilim" diyebilen Başbakanların olduğu hatırlanırsa, seçim 
sonrası verilen bu fiyatların önemi büsbütün anlaşılacak; devlet yönetiminin, hangi zihniyet
ten hangi zihniyete geçtiği görülecektir. 

Sayın milletvekilleri, memleketimiz çaycılığına gelince: Bilindiği üzere, iklim yapısının özel
liğinden dolayı memleketimizde çaycılık Doğu Karadeniz Bölgesinde yapılmakta ve 210 bin ai
le toplam 900 bin dekar alanda bu ziraat dalıyla uğraşmaktadır. Hükümet kurulduğunda Çay-
Kur'un çay üreticisine 1991 yılı ürünü alımlarından dolayı 65 milyar lira borcu vardı. Çay İşlet
meleri Genel Müdürlüğü üreticiyi mağdur etmemek için kendi iç kaynaklarının dışında, ban
kalardan sağladığı kredilerle bu borcun tamamını yeni yılın ilk ayı içerisinde ödemiştir. 

Memleketimiz çaycılığının daha iyi korunabilmesi ve üreticinin emeğinin çok daha iyi de
ğerlendirilebilmesi için dış piyasalara açılarak, ihracatımızı geliştirmemiz gerekmektedir. Bu
nun için yaş çay yaprağı alımından başlamak suretiyle, işlenip mamul hale getirilmesine kadar, 
işin her safhasıyla yakından ilgilenmek gerekmektedir. Mayıs ayı başlarında açılacak olan 1992 
yaş çay kampanyası ile birlikte bu konuların da üzerine eğilineceğini umuyor ve çay üreticisi
nin alın teri ve el emeğinin, tütünde olduğu gibi, en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyo
rum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu Bakanlığa bağlı bir de Arsa Ofisi vardır. Bu ku
ruluş, konut, sanayi ve turizm alanlarında arsa üretmek üzere kurulmuş bir kuruluştur. İşlevi
ni, zaman zaman başarıyla sürdüren bu kuruluşa 1989 yılında "Kentsel Arsa Üretim Projesi" 
adı altında, zamanın sayın bakanının tümüyle kişisel düşüncesiyle bir görev verilmiştir. Proje
nin daha ismi bile konmadan "Arsa edinme sertifikası" adı verilen bir kâğıt, televizyon rek-
lamlarıyla halka duyurulmuş ve kısa sürede satışlarına başlanmıştır. Devlete inanan birçok-va-
tandaş, ilk günler, bu kâğıtları almak için kuyruğa bile girmişlerdir. Allah'tan, satın alan insan 
sayısı çok fazla olmadı. Çünkü, bu kağıtların fazla işe yaramayacağı kısa sürede anlaşıldı. Bu 
arsa sertifikalarının satışından vazgeçildi, hatta satın alanlara paralarının geri ödenmesi için 
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1991 yılında gazetelerle ilan verildi. Bu operasyondan beklenen gelir, o günün rakamlarıyla 
2 trilyon liraydı. Toplanan gelir 37,5 milyar Türk Lirası, 6 906 213 İDeutsche Mark, 116 898 
Florin, 162 081 Fransız Frangı olmak üzere, yaklaşık 43-45 milyar Türk Lirası kadardır. So
nuç, maalesef, her yönüyle tam bir fiyaskodur. 

BAŞKAN — Sayın Oymak, süreniz doldu. Toparlayınız. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Sayın Hükümetin ve Sayın Bakanın bu kanayan yaraya, devletin itibarını daha fazla ren

cide etmeden, çözüm bulacaklarına inanıyorum. 
Konuşmamı burada bitirirken, bütçenin ülkemize ve Bakanlığa hayırlı olmasını diliyor, 

hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oymak. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Uşak Millet

vekili Sayın Ural Köklü; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

Bakanlığımızın değerli bürokratları; Grubum ve şahsım adına hepinize saygılar sunarım. 
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana geçen 70 yılda, 1980'den bu yana son on yıllık dö

nem, taşıdığı apayrı karakteriyle tüm yaşama olduğu kadar, ekonomik yaşama da farklı bir 
yapılanma kazandırmıştır. Bu dönemde ekonomik altyapı alanlarından, iletişim ve ulaştırma
ya, ulaştırmadan enerji tesislerine kadar, inkâr edilemeyecek ölçüde yatırım yapılmış ve belli 
düzeylerde tamamlanmıştır. Gümrük duvarları büyük oranda yıkılmış ya da ithalatı önündeki 
birtakım bürokratik zorluklar ortadan kaldırılarak, iç piyasa, yabancı sanayiin kolayca at koş-
turabileceği ortam haline getirilmiştir. Yapılan yasalar düzenlemelerle Türk Parasını Koruma 
Kanunu değiştirilmiş ve Türk Lirası konvertibl hale getirilmeye çalışılmıştır. Yabancı sermayeyi 
çekmek endişesiyle yasal düzenlemelere girişilmiş ve çeşitli kolaylıklar sağlanmıştır, özel te
şebbüse yönelik her türden teşvik tedbirleri yatırım indirimleri ve muafiyetlikler çeşitlendirile
rek artırılmıştır. Tasarrufu teşvik tedbirleri gerekçesiyle faiz oranları serbest bırakılmış, atıl du
rumdaki bireysel nakit varlıklar bankalara çekilmeye çalışılmış ve bunda da büyük başarılar 
elde edilmiştir. Kamu maliye politikası alanında getirilen yeniliklere bu alanda devrim niteliği 
atfedilmiştir. 

Mevcut yönetimin baskısı altında sendikal faaliyetler tümüyle tadil edilmiş, işçi ücretleri, 
işverenler tarafından belirlenmiştir, Bunlar, işin sadece bir yönüdür. 

Diğer yandan, 10 milyar dolar olan dış borçlar 50 milyar doları, iç borçlar ise 80 trilyon 
lirayı aşmış ve bunların sadece faiz ödemeleri devlet gelirlerinin önemli bir bölümünü yutar 
hale getirilmiştir. Sayıları hayli kabaran fonların marifetiyle, devlet harcamaları, bir yandan 
Parlamentonun denetimi dışına taşırılırken, aynı anda kamu maliye politikasının bütünlük an
layışı yok edilmiştir. Uygulamaya konulan yüksek faiz politikasıyla belki tasarruflar artırıla-
mamıştır; ama bunun cazibesine kapılan binlerce insanın gayrî iktisadî mülkiyet şeklinde bi
çimlenmiş ev, arsa gibi önceki birikimleri nakde dönüştürülüp, banka mevduatı olarak görün
mesinde ve bu oranda bir rantiyeler sınıfının yaratılmasında büyük bir başarı gösterilmiştir. 
Ulaştığı boyutla, en insafsız tefeciye bile şapka çıkartacak seviyeye gelen banka faizleriyle bu 
mevduatların sermaye biçiminde sınai yatırıma dönüşmelerini beklemek ise, zaten hayal olur
du. Hepsinden önemlisi, alınan ve önceden alındığı söylenen tüm tedbirlere rağmen, enflasyon 
yüzde 70-80'lere tırmanmıştır, tşçi ücretleri ve memur maaşları reel olarak geriletilmiş, üstüne 
üstlük, uygulamaya konulan Katma Değer Vergisi ile Maliye politikası, ucu, en son dar gelirli 
vatandaşa batan bir kazığa dönüştürülmüştür. 
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Gayri safî ulusal hâsıla içindeki payı nispî olarak büyük boyutta artan sanayi ve hizmet 
sektörünün etkin bir biçimde vergilendirilmesinden ustaca kaçılmış, daha da ilginci, alman ver
giler, teşvik tedbirleri ve yatırım indirimi gibi, dâhiyane politikalarla fazlasıyla iade edilmiştir. 
Ne gariptir ki, sınaî ve ticarî alandaki bu gelişmelere karşın, onların yerine, genelev patronları, 
yıllardır vergi rekortmenliğini ellerinde tutmaktadırlar. 

Gerek, teknolojik gelişmeleri sınaî sermayesini, emek gücü aleyhine geliştirmesiyle nispî 
istihdam daralışının açığa çıkardığı, gerekse, artan nüfusun karşısında yetersiz kalan yatırım
larla ve en sonu tarımsal alanlardan metropollere olan göçün hızlanmasıyla artan işsizlik soru
nu, devlet kapılarını, alternatifsiz ekmek kapısı haline getirmiş ve bu nedenle tüm kamu ku
rum ve kuruluşları, doğru yada yanlış; ama, gayri iktisadî bir anlayışla ve sırf siyasal endişe 
ile haddinden fazla şişirilmiştir. 

Kurulduğundan bu yana, kendilerine bir yığın ekonomik ve sosyoekonomik görevler yük
lenmiş; ama, gelişen teknolojiye koşut olarak modernize edileceğine, sırtlarına, aşırı istihdam, 
özerk olmayan, hantal bir biçim olan idarî ve malî mevzuat, iktisadî olmaktan çok, siyasî ter
cihlerle belirlenmiştir. Fiyat ve girdi maliyetleri gibi kamburlar yüklenip, bunlar yetmiyormuş 
gibi, her birisi arpalık durumuna getirildiğinden ve tüm bu koşullara rağmen, daha düne ka
dar, yük olmak bir yana, kamuyu sırtında taşıyan KİT'ler, bugün, zararları arşa çıkan birer 
müflis haline getirilip, bankaların kucağına atılmışlardır. 

Devleti, iktisadî yaşama müdahale etmekle suçlamaya, üretim yapmasının anlamsızlığın
dan dem vurmaya başlamışlar, en sonunda, baklayı ağızlarından çıkarıp, bu KİT'leri özel sek
töre satıp, böylece, bu illetten de kurtulmayı telkin etmeye başlamışlardır. Bugün çoğunun ağız
larını sulandıran bu dev kuruluşlar, içine düşürüldükleri malî sorunlar nedeniyle satılması için, 
üste para verilecek birer musibet gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Eğer bu kurumlar, yapıla
cak malî ve idarî reformlarla ve teknolojik yeniliklerle, iktisadî optimalitesine kavuşacaksa ve 
bu yüzden yüzbinleri bulan işçi işsiz kalacaksa, tüm bunlar şartsa, bunları ille de özel sektö
rün mü yapması gerekir?.. Bunun, birini dövmekle, bir başkasına dövdürmek arasında ne far
kı vardır? Ama, mesele bu değildir; amaç, üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir... 

Yine bu dönemde, 18 inci Yüzyılın iktisatçısı Doktor Andre Ure'den bu yana, kendi va
tandaşlarını, sanayiciler adına, açıktan açığa, otomasyonla tehdit etme şerefi, belki de ilk defa 
bizim devlet yetkililerimize nasip olmuştur. Kendisinde halkın başkanı sıfatı taşıyan, devletin 
en yetkili kişilerinin, halkın kendisini bu yolla tehdit etmesi, doğrusu oldukça ilginçtir. Avru
pa'nın gelişmiş kapitalist ülkelerinin marketlerini dolduran köpek mamalarının, ertesi günü 
ülkemizde vitrinlerimizi doldurmasını gelişmişliğin ölçütü sayanların, yine onların 200 yıllık 
iktisat ve maliye politikalarını da hemen ithal etmeyeceklerini düşünmek fazla iyimserlik olurdu. 

Enflasyonu, hâlâ klasik iktisat biliminin müzelik olmuş masum arz talep yasasıyla açıkla
maya çalışan değerli arkadaşlar, gene buna çare olarak da, heryönüyle, ülkemizden nitel fark
lılığı olan gelişmiş ülkelerin homojen yapısına uygun maliye ve para politikalarıyla, ülkemizin 
enflasyon sorununa çözüm getirmeye çalışmışlardır. Ama, alınan sonuçlar meydandadır. On
ların vurduğu tüm gemlere karşılık enflasyon.deli tay gibi koşmaktadır. Mevcut talep karşısın
da yetersiz olan arz, reel olarak artan işçi ücretlerinin maliyetlere baskısı, kamunun bütçe açık
ları, KİT zararları ve bunların finansmanı, kamu borcu harcamalarının düzensizliği, devlet borç
larının piyasayı etkilemesi, haddinden fazla yüksek tutulduğu ileri sürülen tarım ürünleri ta
ban fiyatları ve daha bir yığın olgu, enflasyona neden olarak gösterilmektedir. Bunların hepsi 
yanlış ve yanlış olduğu kadar da yalandır. 
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Bugün, kesinlikle ücret ve maaşların seviyesi, bir enflasyon sebebi olarak gösterilemez. 
İçinde oturulabilecek bir gecekondunun dahi kirasının, asgarî ücreti solladığı ve dört kişilik 
bir ailenin zorunlu giderleriyle oluşan geçim standardının, asgarî koşullarda 3,5-4 milyonu bul
duğu bir ortamda, işçi ve memur ücretlerinin mevcut yapısıyla, hem maliyeti artırdığı, hem 
de aşırı tüketime yol açabilecek talep enflasyonu oluşturduğu fikri en büyük yanılgıdır. 

Bir yıl sonrasının geliriyle, bugünkü tarımsal girdilerini temin etmek zorunda bırakılan 
çiftçi de öyle. Buğday fiyatının bu yıl 170 dolar/ton olarak belirlenmesi karşısında, az daha 
aklını kaçıracak hale gelip, devlete veryansın edenlere karşı, bundan vazgeçip, tarımsal üreti
min, dünya pazarlarının rekabetine bırakılmasını öneriyorlar. O günkü koşullarda verilen ve 
kilogramı 680 Türk Lirası olan buğdayın sapına dahi dokundukları şüpheli olan bu arkadaş
lar, halkı bu kadar düşünüyorlarsa, aynı buğdayın, fazla'değil, iki kılık değiştirip bugün kilo
gramı 5 bin Türk lirası fiyatla^ekmek olarak halka nasıl satıldığının sırrını araştırsınlar. 

önerdikleri iktisadî politikalar sonucu, halen toplam nüfusun yüzde 50'sini oluşturduğu 
halde, millî gelirdeki payı yüzde 15-16'lara düşen tarımsal nüfusun, ne türden bir toplumsal 
faciaya dönüşeceğini, sefalete itileceğini ya hesap edemiyorlar ya da hesap etmek işlerine gelmiyor. 

Gene, bugün, piyasada eğer bir tüketim terbiyesizliği varsa, bunu yapan, kesinlikle, ücret
li işçi, memur, tarımsal üretici, çiftçi, dar gelirli, esnaf değil; gelirlerinin kaynağını kendilerin
den başka kimselerin bilmesini istemeyen ya da öğrenmek gereği duymayan kimselerdir. Bu
gün 30 milyara, 50 milyara yalılar, köşkler peynir ekmek gibi satılıyorsa, devletin bu konuya 
ilgisizliği ve verdiği primdendir. 

Tüm ileri sürülenlerin aksine, mevcut enflasyonun asıl sebebi, reel gelirlerle oluşmuş top
lumsal talebin, mevcut arz karşısında yetersiz kalmasıyla ortaya çıkan, doyurulamamış potan
siyel talebin varlığı ve tam da bunu karşılamaya hazır malî sermayenin artan ölçüde saldırışıdır. 

BAŞKAN — Sayın Köklü, 5 dakikanız kaldı. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Mevcut rakamlarla akıl almaz boyutlara ulaşan kredi faizleri, eskiden sınaî kârdan pay 

alan bir olguyken, bugün, bu kârın miktarı ya da ürünün değerini belirleyen bir olgu haline 
gelmiştir ve şişirilmiş fiyatlar karşısında iyiden iyiye yetersiz duruma düşen tüketici gelirleri, 
gereksinimi karşılamaktan uzaklaştıkça, tüketiciler, borçla yaşar hale getirilmişlerdir. Son yıl
larda, alışılmışın dışında, sistemli hale getirilen satıcı kredileri ve en son icatlardan olan, ban
ka tüketici kredilerinin ulaştığı boyutlar hatırı sayılır düzeye yükselmiştir. 

Sınaî alanda, mevcut koşullarda pazar bulmada zorlanan malî sermayenin, üretici firma
larla dirsek teması halindeki bu türden atağıyla reel kişisel gelirlerle oluşan talep, yerini, borç
lanabilme imkânlarıyla oluşan gayri iktisadî ve kamunun kontrol edemeyeceği boyutlara ula
şan, ne idüğü belirsiz, hilkat garibesi bir talebe bırakmıştır. 

Tüketici rasyonalitesini belirleyen, sadece gelirler değil, bu ölçüde borçlanabilme olanak
larıdır. Toplum, bugünkü üretimi, bir yıl ve daha uzun bir süre sonra elde edeceği gelirlerle 
tüketir, hale getirilmişse, bunun, kamunun, son on yıldır yazılıp çizilen yaz boz tahtasına dön
dürülen para ve maliye politikasıyla düzeleceğini düşünmek büyük bir yanılgıdır. 

1980 yılından 1990 yılına kadar memur maaşları reel olarak yüzde 32,5, işçi ücretleri yüz
de 46,7 oranında geriletilip, 1980 yılında ulusal gelir içinde yüzde 24 olan tarımsal üretimin 
payı, 1990 sonunda yüzde 14,8'e düşürüldüğü halde, enflasyona, bu insanların gelirlerini ne
den göstermek yanlıştır. 1980 yılında, ulusal gelirden, tarım yüzde 24, ücret ve maaşlar yüzde 
27 ve sermaye yüzde 49 pay alırken, 1990 yılı sonunda bu oranlar tarımda yüzde 13,9, ücret 
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ve maaşlar yüzde 12,6, sermaye ise yüzde 73,5 olarak değişmiştir. Son on yılda, kamunun bu 
gelirlilerinin dar gelirlerini reel olarak, sermaye lehine geriletme yanında, yine bu dar gelirlile
rin vergi yükünü geriletmediği, hatta enson onlara ödetilen Katma Değer Vergisi marifetiyle 
daha da yükseltme başarısına nail olduklarını söylemeden geçmek doğrusu haksızlık olurdu. 

Ulusal gelir içinde, faiz olarak, sermayenin payının ulaştığı seviye, akıllara durgunluk ve
recek boyutlara ulaşmıştır. Malî alanda yapılan yatırımların, toplam yatırımlar içindeki payı 
da aynı boyuttadır. Üretim ve istihdama yönelik yatırımlar yerine, mevcut üretimden pay al
maya yönelik bu gelişmeler yakından gözlenirse, laf oyunlarıyla, yumurta-tavuk hikâyesine dön
dürülen enflasyonun, yumurta mı tavuk, mu olacağı kolayca anlaşılacaktır. 

Laf ebeliği konusunda şampiyonlukları tartışmasız kabul edilenlere göre, tüm bu koşulla
ra rağmen, Türkiye çağ atlamıştır: ama ne yazık ki, atlanılan çağın hangi çağ olduğu belirsizdir,.. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tüm bu ekonomik olumsuzluklara ve özellikle enf
lasyona baş müsebbip olarak kamu idaresi, devlet sektörü gösterilmektedir. Her koşulda, zem
zem suyu gibi keramet içerdiği iddia edilen piyasa koşullarının aklanması için de bundan baş
ka bir yol yoktur. Ekonomik sistemleri olduğu kadar, siyasal sistemleri de kâğıt üzerinde ta
nımlama alışkanlığına kendilerini kaptıranlar, piyasa koşullarının işlemeyişinden ve bunun da 
sebebinin, kamunun ekonomik yaşamda oynadığı rolün büyüklüğünden ileri geldiğini, büyük 
bir cesaret örneği göstererek ileri sürebilmektedirler. Hatta, onlara göre, senelerdir peşinde ko
şulup bir türlü yakalanamayan liberal ekonomik sistem bir kurulabilse, tüm bu dertler yok olu-
verecektir. Devletin aradan çekilmesiyle, liberalizm, kendine has yöntemleriyle her şeyi opti
mum bir biçimde düzenleyip, toplumsal refahın da maksimizasyonunu, tıpkı, Alaattin'in si
hirli lambası gibi kolayca gerçekleştirecektir!.. 

BAŞKAN — Sayın Köklü, süreniz doldu; takdir sizin. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Tamam efendim. 
Ancak, siyasal yapılanmaların olduğu kadar, iktisat teorilerinin bile, ekonomik yaşamın, 

süreç içinde aldığı şekle paralel olarak biçimlendiği tarihî gerçeği onların bilmemesine olanak 
yoktur. Gelişmiş kapitalist ülkelerdeki liberal sistemi, yana yakıla ülkemizde arayanlar, ayakla
rının altına bakıverseler, mevcut sistemin liberalizmin ta kendisi olduğunu görüvereceklerdir. 
Hatta, onun, her ülkenin kendi koşullarına uygun biçimleniveren bir bukalemun olduğunu da 
kolayca fark edeceklerdir. Aksi halde, altındaki merkebi arayan Hoca Nasrettin durumuna dü
şeceklerdir. Ama, onların,tüm bunları bilmediklerini sanmıyorum. Onlara ikiyüz yıllık demo
de olmuş ekonomi politiğin silahlarını kuşandıran asıl neden, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
bir an önce, hem de arzulanan biçimde iç ve dış sermaye odaklarına pazarlanması endişesidir. 

Bugün.tüm büyük şehirlerin kaldırımları, her cinsten işportacının cirit attığı pazar yeri 
görünümündedir. Belli bir iş olanağı olmayan ya da mevcut geliriyle geçinme olanakları bu
lunmayan insanlar, nafakalarını çıkarmak arzusuyla, soluğu kaldırımlarda almaktadır ve iyimser 
rakamlarla, gizlisi bir yana, açık işsizlerin sayısı 7-8 milyon civarındadır. Son on yılda değişen-
se, bu işsizlerin içinde diplomalıların nispî olarak artışıdır. 

Enflasyona sebep gösterilen; ama, aslında, enflasyon karşısında son on yılda reel olarak 
yarı yarıya düşen işçi ücretleri, memur maaşları, çiftçi ve küçük esnafların gelirleri karşısında 
kamunun yükü her yönüyle artmıştır. Ulusal gelir içindeki payları yüzde 76'lara tırmanan sa
nayi ve hizmetler sektörünün etkin vergilendirilmesi yapılamadığından ya da bundan ustaca 
kaçıldığından, devlet bütçesi açıkları ta baştan kabul edilir hale gelmiştir. Halkın, kamudan 
olan beklentilerinin bu denli arttığı bir ortamda, kamunun ekonomik faaliyetlerinin, ekono
mik aklın düşmanı olarak ilan edilmesinin altında hangi aklın dostluğu yatmaktadır? 

Tüm dünyada devletlerin piyasaya ve ekonomik yaşama olan müdahaleleri git gide artar
ken, bizde, devletin ekonomik yaşamdan elini ayağını çekmesi yönündeki telkinlerin asıl sebebi, 
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devletin elindeki kurumların paylaşılmasıdır. Kısaca, devletin sırtındaki yük, gerek burada açık
lananlardan, gerek hükümet programında öngörülenden daha da fazladır. Ama, ne olursa, ol
sun, her şeyden önce, mevcut olanaklar en iyi biçimde değerlendirilmelidir. Hükümetin, üç 
ay gibi bir sürede, tüm bu sorunların çözümüne yönelik etkin politikalar üretip, bunu da haya
ta geçirmesini beklemek hayal olurdu. Bugün görüşülen bütçe, yapısı ve hacmiyle, geçmiş ikti
darın bir mirasıdır. Bu konuda yapılabilecek fazlaca bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Ancak, 
kısıtlı da olsa, bu olanakların en etkin bir biçimde kullanılması ve kamu harcamalarında alışı
lagelmiş savurganlık ve sızıntıların önlenmesi isabetli olacaktır. Ancak.ileriye dönük olarak : 

1. Kamu gelirlerini oluşturan vergi mevzuatlarının yeniden değerlendirilmesi, ulusal ge
lirin dörtte üçlük payını alan sınaî ve hizmetler sektörünün vergilendirilmesinin etkin yöntem
lere kavuşturulması, verginin gelirle ilişkisi ilkesine uzaktan yakından uymayan, dolaylı vergi
lerin yerine, asgarî ücretten bile vergi alınırken, muazzam boyutlara varan menkul sermaye irat
larının vergilendirilmeleri isabetli olacaktır. 

2. Enflasyonun başmimarı olan yüksek faiz oranlarının geri çekilmesine yönelik malî 
ve politik tedbirlerin alınması, 

3. Son yıllarda, toplam yatırımlar içinde nispî olarak, fevkalade yükselen malî alandaki 
yatırımlar yerine, sınaî ve istihdam artırıcı, üretken hizmet sektörlerine olan yatırımların artı
rılmasına yönelik tedbirler ile, dış ve iç sermayenin mevcut tesislere yönelik talepleri yerine, 
bunları yeni yatırımlara yöneltecek tedbirlerin alınması, 

4. Enflasyona neden gösterilen; ama, kesinlikle onun marifetiyle geçimlik olmaktan çı
kan işçi ve memur maaşlarının iyileştirilmesi yönünde çalışmaların yapılması ki, bu, bazıları
nın iddialarının aksine, daha fazla harcamalar yerine daha az borçlanmadan başka bir işlev 
görmeyecektir. . 

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının, kısaca KİT'lerin bankaların kucağından kurtarıla
rak, gerek malî, gerekse idarî yönden özerkliklerine kavuşturularak, kendilerini yenilemelerine 
olanak tanınıp, teknolojik geriliklerinin eliminasyonuna çalışılmalı ve yine bu kuruluşların en 
sonunda özelleştirilmesi gerekiyorsa, bunlar, bu biçimde değil; mülkiyeti geniş halk kitlelerine 
yayılacak ve kamuyu da içinde bulunduğu kaynak sıkıntısı karşısında rahatlatacak bir konum
da olmalıdır. 

6. 1980'den bu yana, sayılarını yetkililerin bile bilmediği; ama, kendilerine aktarılan kay
naklar yönünden fevkalade, konuma ulaşmış ve denetimleri olanaksız hale gelmiş, ya da en 
azından, Parlamentonun denetiminden kaçırılmış fonların, yeniden denetime alınması veya kamu 
bütçesi içinde yapılandırılması yönünde çalışmaların hızlandırılması, 

7. Kamu alacaklarının tahsilinin hızlandırılması veya etkin; ama, kolay tahsil olanakla
rının yaratılması, 

8. Gerek sınaî alanda, gerekse tüketim aşamasında; hem maliyetler hem de talep ve do
layısıyla fiyatlar üzerinde baskısı artan ve gitgide bunların belirleyicisi konumuna gelen malî 
sermaye faiz olgusuyla biçimlenen sermayenin karşı saldırısının frenlenmesi konusunda ted
birler üretilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve Bakanlığımızın değerli bürokratları; Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına konuşmama son verirken, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin 
memleketimize, Bakanlığımıza hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köklü. 
Sayın milletvekilleri, söz sırası Refah Partisi Grubu adına, Kayseri Milletvekili Sayın Ab

dullah Gül'de. 
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) •— Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; Refah Partisi Grubu adına Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi üzerinde görü
lerimizi bildirmek için huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bilindiği gibi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görevleri arasınada; maliye politikasının 
hazırlanması ve bunun uygulanması devlet bütçesinin hazırlanması ve bunun uygulanması gi
bi görevleri sayabiliriz. 

Bütçe üzerindeki görüşlerimizi arz etmeden önce, öncelikle şunu belirtmek istiyorum : Bu 
Hükümet, şu andaki İktidar, nasıl ki, "biz, iktidara gelince terörü durduracağız, akan kanları 
durduracağız" dediyse, aynı şekilde, "biz, enflasyonu indireceğiz; biz, hayat pahalılığını düşü
receğiz; biz, işsizliğe çare bulacağız, yatırımı artıracağız, ihracatı çoğaltacağız" vaatleriyle de
ğil iddialarıyla da işbaşına gelmişlerdir. Dolayısıyla, biz, bütçe hakkındaki görüşlerimizi bu 
iddiaları ve bu vaadleri de bir tarafta tutarak bildireceğiz. 

Ayrıca, ikinci bir husus; bugünkü iktidarın başı Sayın Başbakan -tabiî, dört aylık bir hü
kümetin Başbakanı olmasına rağmen- kendileri 1960'tan bu yana en çok başbakanlık yapmış, 
icranın başında en çok bulunan bir kişidir. Bugün, Türkiye olarak övünebileceğimiz neler var
sa ve bunlardan kendisine nasıl bir şeref payı düşürse; aynı şekilde, bugün Türkiye'nin çıkmaz
larından, bugün Türkiye'nin problemlerinden dolayı da kendisine muhakkak sorumluluklar 
düşer. 

Bu iki hususu böylece belirttikten sonra, demin de dediğim gibi, aslında dört aylık geçi-
mişi olan bugünkü Koalisyon Hükümeti ekonomideki durgunluğun ve enflasyonun tek başına 
sebebi olamaz. Ancak, bu Hükümet, durumu bile bile ve bu durumu çözmek için iktidara gel
miştir; fakat maalesef, demin de belirtildiği gibi, hâlâ, İktidar mensubu arkadaşlar, sanki bir 
muhalefet milletvekili edası içerisinde konuşuyorlar. Halbuki, Sayın Başbakanın kendj lafıdır, 
hükümet, çare müessesesidir. Hükümet, aslında, şikâyet edilecek bir müessese değildir. 

Hükümetin memleket gidişatına ve ekonomiye aktif bir şekilde yön vermesi gerekirken, 
biraz sonra inceleyeceğimiz bu bütçeyle, hangi yeni yaklaşımı getirdiğini görmek gerçekten müm
kün değildir. Şimdi, hangi tedbirler var ki, şu iç borç stokunu kontrol altına alacak; hangi ted
birler var ki, dış borç stokunun kur makası yoluyla, devalüasyon ve yüksek faiz sarmalını kö
rüklemesine bir dur desin ve böylece, dolar bazında, dünyada görülmedik bir reel faizi dışarı
ya ödememize bir son versin? Hangi tedbir var ki, devlet, memleketin tasarruf havuzundan 
elini çeksin ve bu tasarrufları kullanma imkânını Özel teşebbüse versin? . 

Aslında, bundan önceki iktidarı zapturapt altına alan genel ekonomik eğilimler, maale
sef, bugünkü Koalisyon Hükümetini de aynı çıkmazlara sokmakta ve 100 gün böyle geçtiği 
gibi; yine, maalesef, bizim görüşümüze göre, önümüzdeki 500 gün de bu tip oyalamalarla ge
çeceğe benzemekte. 

MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri) — Hiç merak etme, öyle geçmez. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — inşallah öyle geçmez de, biz mahcup oluruz. 
Burada iki şey var... Çünkü, çok büyük vaatler edildi. Ya, gerçekten devralınan ekonomi

nin durumu tam bilinmiyordu veyahut da bazı vaatler, sırf oy için, sırf halkı kandırmak için 
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biline biline açıkça söylendi!.. Bunları da bir yana bırakarak, 1992 yılı bütçesinin ana karakte
ristikleri üzerinde konuşmak istiyorum. 

Hükümet programında, hep, denk bütçeden bahsedildi; fakat, maalesef, bu bütçe, denk 
bir bütçe değildir. Niçin değil; çünkü, 32 trilyon Türk Lirası bir açık vardır. Aslında, gerçek 
açık 32 trilyon Türk Lirası değil; bize göre, bu açık, 49 trilyon Türk Lirasıdır. Biraz önce konu
şan Sayın Hocam Ekrem Bey, bunun 50 trilyon liraya kadar ulaşacağını söyledi; aslında çok 
da olumlu söyledi, çünkü bu rakam, 65-70 trilyon liraya ulaşacak. Niçin derseniz; bugünden 
zaten 50 trilyon liralık açık var; ama, bunlar bütçenin satırları arasına saklanmış ve gözükmüyor. 

Şimdi biraz açalım : Önce bütçenin gelirleri kısmına bakarsak, burada, biliyorsunuz, ver
gi gelirleri var ve 139 trilyon lira olarak gözüküyor; bunun içerisinde Gelir Vergisi, Kurumlar 
Vergisi ve KDV gelirleri var. 

Daha sonra, bütçede, vergi dışı normal gelirler kalemi var ve bu gelirleri de 16 trilyon lira 
olarak gösteriyorsunuz. 1991 yılında bu, 3,9 trilyon lira olmuş; biz diyelim 4 trilyon lira. Bu 
kalemdeki gelirin, 1992 yılında 16 trilyon liraya çıkması, hiç gerçekçi değil; yani, bu mümkün 
olmayacak bir şey, bunu iktisatçılar ve devlet yönetiminde bulunan herkes tahmin edebilir. Di
yelim ki, bu gelir, geçen yıla göre iki misli, 6-7 trilyon lira oldu; dolayısıyla, bu kalemde, aslın
da, 10 trilyon liralık gizli bir açık var. Biz bu 10 trilyon lirayı, öngörülen 32 trilyon liralık açığa 
eklersek, 42 trilyon lira eder. 

Daha sonra, diğer bir gelir kalemi olan, özel gelir ve fonlar var; bu kalemde, hibeler ve 
fonlardan gelen gelirler yer alıyor. Fonlardan gelenleri, 17,2 trilyon lira olarak gösteriyorsu
nuz. Bize göre, bu da doğru değil, burada da gizli bir açık var. 1991 yılındaki rakamlara bakar
sak, bu fon gelirleri 4,5 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene 4,5 trilyon lira olan geli
rin, bu sene 17.2 trilyon liraya çıkması da gerçekçi bir tahmin değildir. Diyelim ki, bu kalemde
ki gelir de 2 misli artsın -aslında, bu kadar da artması pek mümkün olmayabilir- 7 trilyon lira, 
hatta 10 trilyon lira olsun; bu takdirde, bu kalemde de 7 trilyon liralık fiktif bir fazlalık var, 
açık var. Bunu da, öngörülen 32 trilyon liralık açığa eklersek, 32.+ 10 + 7 dersek, 49 trilyon 
lira eder. Dolayısıyla, aslında, bugünkü bütçenin açığı, 49 trilyon liradır; 32 trilyon lira değildir. 

Bu, bugünkü hal... Türkiye'nin gerçekleri realiteleri, enflasyon oranı göz önüne alınırsa, 
1992 yılı sonunda, bu açığın -inşallah olmaz- 65-70 trilyon liraya varacağı kanatindeyiz maalesef... 

AHMET SAYIN (Burdur) — 250 trilyon liralık bütçe istiyordu Hoca... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — O bizim prensiplerimiz içerisinde. Onun mantığı ayrı

dır. Ben burada, getirilen bütçenin mantığı içerisinde konuşuyorum. O ayrı bir mantık içeri
sinde, o da tartışılabilir, o başka mevzu... 

AHMET SAYIN (Burdur) —- O zaman, çelişki oluyor ama... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Şimdi, burada, bütçe açığını, gayri safî millî hâsılaya 

oranlarsak, bütçe açığını, 32 trilyon lira olarak alırsanız, bu oran yüzde 4,5; 49 trilyon lira ola
rak alırsanız, yüzde 6,9 yüzde 7; eğer 70 trilyon lira olarak alırsanız, yüzde 9,6 yüzde 10 olur. 
Bu ne demektir; daha çok para basacaksınız, enflasyonu daha çok körükleyeceksiniz... 

Bunlar, bütçenin, ilk anda tespit ettiğimiz gerçekleri; yani, bu bütçe, denk bir bütçe değildir. 
Bütçenin, bizce, ikinci özelliği: Bu bütçe, istikran sağlayacak bir yapıda da değildir; çün

kü, harcamaların finansmanı sağlam kaynaklarla karşılanmamaktadır. Sağlam kaynak dediği
miz nedir; eğer, harcamaları, vergi gelirleriyle karşılıyorsanız, sağlam kaynak budur. Oysa, 
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bu yılki bütçedeki vergi geliri oranı, son 15 senenin en düşük oranıdır. Vergi gelirlerinin, kon
solide bütçe içindeki payı, 1977 yılında yüzde 89,8; 1982 yılında yüzde 90,3; 1990 yılında yüzde 
82,2; ama, 1992 yılında, önümüze getirilen bütçede, yüzde 79,5'tir. 

Bunu biraz incelediğimizde de buradaki vergi adaletsizliğini çok açık şekilde görüyoruz. 
Vergi gelirleri içerisinde, Gelir Vergisinin oranı -58 trilyon lira ile- yüzde 33'tür. Gelir Vergisi, 
hepimiz biliyoruz ki, sabit gelirlilerden, ücretlilerden alınan vergidir. Ama, Kurumlar Vergisi
ne bakıyorsunuz, bu oran yüzde 11,1; yani toplam gelirler içinde yüzde 6,3'ü gösteriyor. Bunu 
da kimlerin ödediğini biliyoruz. KDV'den gelen gelirler ise 38,5 trilyon, bu oran da yüzde 
21,9'dur. KDV tüketim vergisidir ve dolayısıyla, zengin, fakir, geliri ne olursa olsun, herkese 
uygulanan bir vergidir. Verginin adaletsizliğini, burada çok açık bir şekilde görüyoruz. 

Maalesef, işin bir garip yanı da şu ki, Hükümet, her şeyden önce -aslında, Hükümet Prog
ramında da olmadığı halde, eğer yanlış hatırlamıyorsam- işe, vergi affıyla başladı. Bu konu, 
uzun uzun burada konuşulduğu, tartışıldığı için bu konuya girmeyeceğim. 

Bütçe ile izlenileceği beyan edilen iç borçlanma politikası da, bütçenin enflasyonist oldu
ğunu göstermektedir. Çünkü, enflasyonist bir ortamda, borçlanmanın bankalardan değil, ki
şilerden yapılması gerektiği halde, bundan önceki iktidarın da yaptığı gibi, tamamen banka
lardan olmaktadır. Dolayısıyla, halihazırda tahvil ve hisse senedi satışlarının yüzde 90'ının ban
kalara yapıldığı bugün bir gerçektir. 

Şimdi, enflasyonu bu şartlar altında nasıl indireceğiz; bu ayrı bir soru işareti. 
Bütçenin üçüncü bir özelliğini de ifade edeyim : Bu bütçe, ekonomik büyümeyi sağlaya

mayacak durumdadır ve böylece, işsizliği de önleyecek durumda değildir; yatırımlar da çok 
düşüktür. Yine, bütçenin önemli başlıklarına bakacak olursak şunu görürüz : 

Cari harcamalar yüzde 48; personel harcamaları, ödemeler, maaşlar... Ondan sonra transfer 
harcamaları yüzde 38 yüzde 40; transfer harcamaları içerisinde, bakıyorsunuz, faiz ödemeleri 
yüzde 20; yani, bu bütçenin tamamı 208 trilyon, bunun 42 trilyonu faiz ödemelerine ayrılmış. 
Halbuki, aynı bütçede yatırımlara ayrılan pay 27 trilyon; yani bütçenin yüzde 13'ü. Aslında, 
bu da yanıltıcı. Gerçek; yani sabit sermayeye, gerçek yatırıma, kapasite artırıcı yatırıma giden 
para 27 trilyon lira değil; bunun 10 trilyonu, oradaki ücretlere, personel ödemelerine ayrılmış
tır, aslında, sabit sermaye yatırımlarına gidecek para, 13 trilyondur. Bu ne demektir; Türkiye'
de gerçekten kapasiteyi artıracak, üretimi artıracak, yeni iş imkânları açacak miktar sadece 
yüzde 8 civarında olacaktır, yapılan harcamaların yüzde 8'i civarında olacaktır. 

Bu nedir? "Özel istirham programları geliştirilecektir" falan diye Hükümet programında 
geçen şeylerin, aslında, gerçekle hiç ilgisi olmadığını gösteren bir ispattır. Bu nedir? Bugün, 
hepimizin burada ofisimize, odamıza günde on kişi geliyorsa herkes vicdanına sorsun, bunun 
dokuzu iş için geliyor, öyle değil mi? Ne yapıyoruz biz bunları? Hadi muhalefettekiler pek bir 
şey yapamıyorsak da,, iktidardaki arkadaşlarımız kartvizitlerinin arkasına not yazarak ya bir 
kamu kuruluşuna veya bir başka yere gönderiyorlar. Biliyorlar ki, oranın kapasitesi zaten belli, 
oraya yeni bir adam alınamayacak; fakat "yok" dememek için böyle yapılıyor. İnsanlar, ta, 
Van'dan, Sivas'tan, Kayseri'den geliyorlar, önce Meclis kapısında bekliyorlar, sonra oda kapı
sında bekliyorlar, sonra gidip genel müdürlerin kapısında bekliyorlar. Niye; çünkü kapasite 
belli. Bu işsiz ordusunun, gelecek sene, öbür sene daha da artacağı bu bütçede açıkça görünü
yor. Çünkü, burada 450 kişilik sandalye varsa, bir 450 kişilik daha salon yaparsanız ancak 
6 zaman buraya yeni insanları yerleştirebilirsiniz. Dolayısıyla, biz, bu bütçeyle, işsizler ordusu
na, yeni işsizlerin de katılacağı kanaatindeyiz. 
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Bu konuda Hükümetin getirdiği tek olumlu tavır şu : Risk sermayesiyle ilgili bir tedbir 
getirdiler. Biz, bunun, gerçekten kurumlaşmasını ve işlemesini canı gönülden istiyoruz. Bu, 
bildiğiniz gibi, kâr-zarar ortaklığı şeklindedir. Aslında, sanayileşmesini gerçekleştiren ülkeler 
ilk başlarda bu araçları çok iyi kullanmışlardır. 

Bildiğiniz gibi, bunun bir başka şekli de faizsiz bankalardır. Bunlar Türkiye'de vardır, dün
yada da vardır. Bugün dünyada belki 200'e yakın, gerçekten faizsiz çalışan, kâr-zarar sistemi 
içinde çalışan finans kurumları, bankalar vardır. Biz, Türkiye'de bunlara İslam bankası demi
yoruz, diyemiyoruz; fakat dünyada bunlar tslam bankası olarak biliniyor ve gerçekten, dünya
nın en kârlı çalışan finans kurumlarıdırlar. Hatta o kadar kârlı hale gelmişlerdir ki, Amerika, 
İngiltere ve Avrupa'daki dünyanın en büyük bankaları, paraları bu şekilde çalıştırmak için, 
"Islamic Window" ismiyle üniteler açmışlardır. Paranızı veriyorsunuz, aynı usulle çalıştırıyorlar. 

Dünyada bankacılık sektörü aslında bir kriz içinde; bu da malum. Çünkü, batık krediler 
büyük bir yekûn tutuyor. Bu bankaların en büyük avantajı, batık kredilerin gerçekten sıfıra 
yakın olmasıdır. Bu konuda, Hükümetin, risk sermayesini sadeci şirketlerle sınırlı bırakma
masını, bundan önceki hükümetlerin özel finans kurumlarına getirdiği bu imkânları daha da 
geliştirmesini canı gönülden arzu ediyoruz. 

Dördüncü nokta da şudur : Bu bütçe, milletin tüm hesaplarını tek bir çatı altında topla
yan bir bütçe olamamıştır. Bugünkü İktidarın en çok konuştuğu ve geçmiş iktidarı tenkit eder
ken en çok söylediği konulardan birisi de fonlardır. "160'a yakın, hatta sayısını bilmediğiniz 
fonlar var" denilmektedir. Peki, iktidarda olduğunuza, yeni bütçe yapıldığına göre ve elinizde 
imkân varken, niçin bu fonları, bu bütçenin altında toplamadınız? Hatta, Plan ve Bütçe Ko
misyonuna toplama şeklinde getirildi, fakat daha sonra bu kararı değiştirerek 1991 Yılı Bütçe 
Kanunundaki hükmü aynen muhafaza ettiniz. Dolayısıyla, doğrusunu söylemek lazım gelirse, 
baktınız ki, ya bu fonların kullanılması gerçekten kolay ve "önce nasıl kullanıldıysa, aynı im
kânları biz de değerlendirelim ve kullanalım" diye bir niyetiniz oldu veyahut da bazı çevreler 
tarafından zorlama vardı, \bksa, en çok iddia ettiğiniz ve en çok tenkit ettiğiniz konuyu şu 
anda siz kullanıyorsunuz. 

Beşinci olarak şunu diyeceğim : Bu bütçe, açıklanan para programıyla hiç de uyumlu de
ğildir. Merkez Bankası tarafından açıklanan para programına göre, 1992*de Merkez Bankası
nın kamuya açacağı kredilerin toplamı 11 trilyon ile sınırlandırılmıştır. Oysa, Hazinenin "Ay
lık Göstergeler" yayınında da açıklandığı üzere, 1992 yılı bütçesi için 11 trilyonluk kısa vadeli 
avans kullanımı öngörülmekte, bunun yanında KİT'lerin, Merkez Bankasından borçlanacağı 
miktar da 2,3 trilyon lira olarak yer almaktadır. Bir sene içerisinde 11 trilyonla sınırlandırılmış 
bu avans, daha dört ay içerisinde İ3.3 trilyonu geçti. Aslında dünkü gazetelere göre ise 15.2 
trilyonu geçti; buradaki tutarsızlık da açıkça ortadadır. 

Ayrıca, bundan önceki iktidardan devraldığınız dolar rezervi 13.1 milyar dolardı. Bugün 
hepimizin bildiği gibi, bunda da gittikçe bir düşme ve erime söz konusudur ve bu meblağ bu
gün 11 milyar dolara inmiştir. Dokümanlara gitmeye hiç gerek yok, gazetelerden de biliyoruz, 
bütün gazetelerin yazdığı ve hepimizin de gördüğü gibi, bu gidişle, en çok para basılan devre 
olacaktır. Evet, borçlar ödeniyor, iç borçlar vardır ve mecburen ödemek zorunda kaldığınız 
borçlardır; fakat, bunların hepsinin dolara kaydığını ve doların 6 300 lirayı geçtiğini de bir kö
şeye not etmek zorundayız. 
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Son olarak şunu söyleyeceğim : Bütçe, yanlış olduğu şimdiden anlaşılan varsayımlara da
yanmaktadır. Niçin derseniz, cevabı gayet açıktır : Bu bütçe yapılırken, deflatör yüzde 52, enf
lasyon 42, büyüme hızı yüzde 5,5 olarak ve dolar 6 332 lira olarak hesaplanmıştır. Halbuki, 
iki ayda enflasyon yüzde 17 olmuş ve dolar, demin dediğim gibi, 6 300 lirayı bugünden geçmiştir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Aslında, dünya piyasalarında dolar yükseliyor. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Hayır, dolar aslında dünya piyasalarında yükselmiyor; 

hayır yükselmiyor. Bizdeki para arzı o kadar arttı ki -herkes bunu biliyor, istatistikler de 
gösteriyor- piyasaya ne kadar fazla para sürerseniz, enflasyon oranıyla doğru orantılı olarak 
daima artmıştır ve Türkiye'de de bunun sebebi budur; parasını alan ne yapacak... 

Aslında, bunun da sebebi şu : Paranın fonksiyonları -iktisatçı arkadaşlar bilirler- arasın
da çeşitli şeyler sayılır; bunlardan birisi tasarruf aracıdır, biri de mübadele aracıdır para. Türk 
parası tasarruf fonksiyonunu yitirmiştir; Türk parasının bugün tasarruf fonksiyonu var mı
dır?.. Herkes üç aylık maaşlarını aldığında ne yapıyor; Türk Lirasıyla mı tasarruf ediyor; ha
yır. tşin kötüsü, tasarruf olarak değil, tasarruf fonksiyonu değil sadece, mübadele fonksiyonu 
da Türk Lirasının gitmiştir. Bugün, kiralar, dükkânlar; önemli yerlerdeki evler kiraya verilir
ken, dolar veya mark üzerinden verilmektedir. Maalesef, bugünkü tablo budur. 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Kabahat bizde değil, onu Sayın Kahveci'ye sorun? 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Kabahat sizin veya değil, onu sonunda söyleyeceğim. 
Sayın Kahveci de burada, o da muhakkak dinliyor. Bu haliyle, aslında, bu dengelerin hep

si şimdiden altüst olmuştur. Dolayısıyla, burada hedeflenen şeylerin hiçbirinin tutmayacağı şim
diden bellidir. 

Bu bütçe, enflasyonist olduğu kadar, kökleşmiş ve kronik hale gelmiş enflasyon beklenti
lerini önlemekten de çok uzaktır. Niye uzaktır; Devlet İstatistik Enstitüsünün imalat sanayii 
eğilim anketlerine bakarsanız, orada sanayicilerle yapılan anketlerin neticelerini görürsünüz. 
Bunlar, Maliye Bakanlığının anketleridir. Tüccarın, esnafın, sanayicinin söylediği şudur : Biz, 
bu sene içerisinde üretimin yüzde 43 artacağını tahmin ediyoruz; fakat, enflasyonun yüzde 80 
artacağını sanıyoruz. Beklenti budur; dolayısıyla, güven de yoktur. Hepimizin bildiği gibi, enf
lasyon, sadece ekonomik sebeplerden değil, psikolojik sebeplerden de önemli derecede art
maktadır. > 

Bir taraftan, talep artacak, bir tüketim ekonomisi içerisindeyiz, israf ekonomisi içerisin
deyiz, televizyondan, millet almaya azmettirilecek, sunî olarak talep artırılacak; diğer taraf
tan, üretimi artırıcı hiçbir tedbir getirmeyeceksiniz... Çünkü, bazı şeylerle sınırlısınız, isteseniz 
de getiremiyorsunuz.' Dolayısıyla, bunun neticesinde, enflasyonun inmeyeceği ve artacağı kesindir. 

Biraz önce arkadaşımın dediği gibi, bunları biz niye diyoruz; bu Hükümet, çözüm hükü
meti olarak gelmiştir; bütün bunlar bilinerek gelinmiştir, "kanı durduracağız" diyerek gelin
miştir, "enflasyonu indireceğiz" diyerek gelinmiştir, "yatırımı artıracağız" diye gelinmiştir. Biz, 
maalesef, bu bütçede, böyle köklü bir değişiklik köklü bir yön değişikliği, yeni bir ruh, yeni 
bir diriliş, yeni bir atılım görmediğimiz için, maalesef, bu karamsar tabloyu görüyoruz ve üzü
lerek halkımızın bu seneyi de yine sıkıntılar içerisinde geçireceğini tahmin ediyoruz. 

Hepinize teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Gül. 
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Elifi elifine oldu yani... Helal olsun. Ellıak, hakikaten öyle oldu. 
Şimdi, Refah Partisi Grubu adına son konuşmayı yapmak üzere, Sivas Milletvekili Sayın 

Abdüllatif Şener. 
Buyurun Sayın Şener. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri, Sayın Bakan, Maliye Bakanlığının değerli bürokratları; bütçe görüşmelerinin, Parlamen
to açısından önemi büyüktür. Her şeyden önce bildiğimiz gibi, demokrasilerin gelişimiyle büt
çelerin ortaya çıkışı arasında yakın bir ilişki vardır. 

13 üncü Yüzyıldan beri ortaya çıkan gelişmeler sonucunda, önce, kralların vergi koyma 
yetkisine duyulan tepkiler, vergi koyma hakkının, halk temsilcilerinden oluşan parlamentolara 
ait olduğu düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Daha sonra, halktan tahsil edilen bu vergilerin sarf 
yerlerinin de halk temsilcileri tarafından belirlenmesi gerektiği ilkesi ortaya çıkmış ve neticede 
kamu gelirlerinin toplanmasına ve harcamalarının yapılmasına yetki veren bir metin olan büt
çeler ortaya çıkmıştır. 

Bu bütçe hakkının ortaya çıkışıyla demokrasilerin gelişimi arasında bir benzerlik, bir pa
ralellik görülmektedir. Bu bakımdan, 17 Ocak 1992 tarihinde Bakanlar Kurlu tarafından Plan 
ve Bütçe Komisyonuna sunulan 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, 66 gündür gerek Ko
misyonda, gerekse Genel Kurulda görüşülmesi bir fazlalık değildir. Aslında, bu bütçe görüş
meleriyle, bir anlamda, demokrasi, sınav vermektedir. Anayasanın 162 nci maddesinde de yine 
aynı şekilde, bütçe tasarısının, malî yılın başlamasından en az 75 gün önce Bakanlar Kurulu 
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine verileceği ifade edilmektedir. 

Bütçe, bir anlamda, hükümetin, gelecek 1 yıl içerisinde yapmayı vaat ettiği icraatların bir 
dökümüdür. Asıl hareket noktamızın da burası olması gerekir. Bu bakımdan, hükümet, icra
atlarını bütçe ile yürütür ve dolayısıyla, bütçesi reddedilen hükümetler, istifa ederler. Anayasa
da böyle bir madde yok; ama, Türkiye'de bir gelenek halini almıştır; bütçesi reddedilen bütün • 
hükümetler istifa etmektedirler. Bu konuyu en iyi bilen de Sayın Başbakandır. Çünkü, daha 
önceki yıllarda kendi hükümetine ait bir bütçe reddedildiği için, istifa etmek durumunda kalmıştı. 

Bunu şunun için belirtiyorum : "Aman bütçenize sahip çıkın" diyoruz. Zira, geçen gün 
Kültür Bakanlığı bütçesinde kötü bir sinyal verildi. Biz ise, bu Hükümetin bir 500 gününü ta-
marnlaması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, yapılan onca vaat var; eğer 500 gününü doldura-
madan Hükümet giderse, zaman engeline ve mazeretine takılacaktır; böyle bir mazareti kal
masın istiyoruz. (RP sıralarından alkışlar) 

Biraz önce, bütçeler, hükümetin gelecek 1 yıl içerisinde yapmayı vaat ettiği icraatın bir 
dökümüdür diye ifade ettim. Şimdi üzerinde görüştüğümüz bu bütçe, 1992 yılının son gününe 
kadar yürürlükte olacaktır. Dolayısıyla, bu bütçe yılının kapanmasıyla birlikte, 500 günün beş-
tedördü gitmiş olacaktır. Yani, beklediğimiz sürenin sonuna gelmiş olacağız. Kısaca, bu bütçe, 
Hükümetin ne yapıp yapmayacağını gösteriyor. Açıkça söylemek gerekirse, bu bütçe, Hükü
met programındaki vaatlerin gerçekleşebileceğine dair hiçbir sinyal de vermiyor. Daha önceki 
hükümete ait politikalar devam ediyor; ama, biraz daha sorunlu ve biraz daha sıkıntılı olarak. 

Pasif bir dış politika, tıkanan güneydoğu sorunu, belirtileri henüz görülmeyen demokra
tikleşme ve şeffaflaşma, nihayet, gittikçe azgınlaşan ekonomik problemlerle karşı karşıyayız. 
Bunların bizi rahatlattığı da sanılmasın, ülkemiz ve halkımız için her kayıp, aslında bizi 
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derinden rahatsız eder; ancak, Doğru Yol Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Koalisyonu, 
milletimize, sağın da solun da aslında birbirinden farklı olmadığını göstermiştir. Bu noktayı 
da vurgulamak gerekir. (RP sıralarından alkışlar) 

îş bu noktaya gelmişken, iyi bir devlet adamı olduğuna inandığım Sayın Maliye Bakanı
mıza Allah kolaylık versin diyorum; çünkü, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi, yalnızca Maliye 
bütçesi demek değildir, bu Bakanlık, aynı zamanda devlet bütçesinin hazırlanmasından sorum
ludur, aynı zamanda bütçe ve vergi politikalarının yönlendirilmesinden de sorumludur. Yani, 
zor bir Bakanlık. 

Aslında, bu zorluk günümüzün meselesi de değildir; geçmişi çok eskilere gider. Maliye 
Bakanlığının ilk kuruluş yılı 1838 yılıdır. Yani, bundan 154 yıl önce kurulmuştur, tik Maliye 
Bakanı Abdurrahman Nazif Beydir. O da, o dönemde malî sıkıntılarla, Batı örneğine göre ku
rulan bu Bakanlıkla birlikte girmiş ve büyük problemlerle uğraşmak zorunda kalmıştır. 70 yıl
lık ilk dönem boyunca da ortalama olarak, sürekli görev süresi.Maliye Bakanlarının hiçbir za
man bir yılı aşmamıştır. O günkü sorunlar neyse, bugünkü sorunlar âdeta tekrar gündeme ge
liyor. O günlerde, bütçe giderlerini azaltmak, gelirlerini artırmak temel sorun, bütçe dengesini 
sağlamak temel sorun iken, bugün de bakıyoruz, aynı problemlerle karşı karşıya kaldığımızı 
görüyoruz ve o günden bugüne bir arpa boyu yol alınamadığını izliyoruz. 

Bugün de aynı şekilde hükümet programında "Denk bütçe kuralı, Hükümetimizin temel 
amacıdır" deniliyor "Kamu kesimi borçlanma gereğinin gayrî safî millî hâsılaya oranı 1992 
yılında yüzde 8.8'e düşürülecektir" deniliyor. "Etkin vergi denetimleriyle vergi tahsilatı 
artırılacaktır" deniliyor. "Para politikasının kilit noktası Merkez Bankasının parasının 
kontrolüdür" deniliyor; fakat bütün bunlar sıralanmasına rağmen, daha 1992 yılı bütçesi, Ko
misyona gelirken 32 trilyon açıkla birlikte geliyor, "Biz bütçe açığını artırmadık, geçen yılki 
gerçekleşen açık da 32 trilyon" denebilir; hatta oransal olarak daha düşük ifadeler kullanılabi
lir; ama, şunu bilmek lazımdır ki, istatistikler, çoğu zaman, rakamlarla gerçekleri saptırma 
sanatı haline dönüşmektedir. 1991 yılı bütçe teklifiyle, 1992 yılı bütçe teklifleri açısından açık 
karşılaştırıldığı takdirde, açığın azaldığını söyleyebilmek güçtür. Hem, burada, enteresan bir 
tesadüf de vardır, geçen sene gerçekleşen bütçe açığı 32 trilyon ve bu seneki tahmini bütçe açığı 
da 32 trilyon olarak yerleştirilmiş durumdadır. Ancak, kesin olan bir şey vardır ki, şu ana ka-
darki gelişmeler göstermiştir, Hükümetin şu ana kadarki politikaları da bunu pekiştirmiştir; 
önümüzdeki bütçe dengeleri, daha şimdiden, bu bütçe kanunlaşmadan bozulmuş bulunmak
tadır. Yani, bütçe açığı, 32 trilyonu fazlasıyla aşacaktır; çünkü, bütçeyi hazırlarken, kabul edi
len bütün varsayımlar ve veriler, daha bütçe kanunlaşmadan tasfiye edilmiştir. 

Gelir bütçesi açısından, bu konuyu, diğer daha önceki konuşmalarımda değerlendirdim. 
Yalnızca gider bütçeleri açısından birkaç kalem üzerinde durmak istiyorum : Başlangıç öde
nekleri itibariyle Emekli Sandığına yapılan transferlerde yüzde 47'lik bir artış öngörülmüştür. 
Halbuki, bu oran, genel, bütçe giderlerindeki artış oranından düşüktür. Üstelik, yeni çıkarılan 
Emeklilik Yasasının Emekli Sandığına ekstradan getireceği yük de dikkate alınırsa, bu transfe
rin yeterli olmayacağı açıktır. 

İster istemez, "Acaba bütçe hazırlanırken bu yeni yasadan ilgililer haberdar değiller miy
di?" diye sormamız gerekiyor. Aslında, yanlışlık zaten burada. Gider bütçeleri hazırlanıyor; 
daha sonra Hükümet ekstra harcamalar getiren icraatlara başlıyor... Gelir bütçesi hazırlanı
yor; daha sonra vergi sistemiyle ilgili değişiklik paketine geçiliyor... Böyle bir politikayla, 
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gelir ve gider rakamlarının, bütçede sağlıklı olarak yer alması mümkün değildir. 
Bu bütçe hazırlanırken, sonradan ortaya çıkan pek çok gider kaleminin dikkate alındığını 

sanmıyorum; fiilen bu ekstra masrafların dikkate alınmadığı da apaçık ortada duruyor. 
Bakın, Muhasebei Umumiye Kanununun 34 üncü maddesinde, "Bakanlıkların her biri 

kendi gider bütçelerini ağustos ayına kadar hazırlar" deniyor ve Maliye Bakanlığına gelen gi
der bütçeleri, bu Bakanlığın gider bütçesiyle birleştirilerek, gelir bütçesiyle birlikte Balcanlar 
Kuruluna sunuluyor. Tüm bu giderler, bu aşamada iken, aşağı yukarı belirlenmiş oluyor. 

Bu yıl bütçede gecikme oldu; ama, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bütçe taslağını, Ocak 
1992 ayı başlarında Bakanlar Kuruluna takdim etti. Verilen tüm ödenek teklifleri, o tarihteki 
verilere ve varsayımlara dayanıyor; ama, aradan geçen üç ay zarfında, Hükümetin yaptığı icra-
atlar sonucu, esas alınan veriler de değişmiştir, varsayımlar da altüst olmuştur. 

Bu noktada, "Efendim, Maliye ve Gümrük Bakanlığından gelen bütçe, Bakanlar Kuru
lunda veya Plan ve Bütçe Komisyonunda yeni şartlara göre değişikliklere uğratılabilir" denile
bilir. Bu doğru; ancak, 1992 bütçesiyle ilgili olarak böyle bir tasarruf yapılmamıştır. Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca, hazırlanan metinde, konsolide bütçe ödenek teklifi 207 trilyon 880 
milyar liradır. Bu, Bakanlar Kurulundan da aynen geçiyor. Komisyondaki artış yalnızca 665 
milyar liradır ve bu artışın da, sonradan ortaya çıkan ekstra masraflarla hiçbir ilgisi yoktur. 

Şimdi, bu bütçenin gerçekçi olduğuna nasıl inanacaksınız? Bütçe açığı tahmininin aşıl
mayacağına nasıl güveneceksiniz? 

Şunu belirteyim : Bu bütçenin başlangıç ödenekleriyle yıl sonu, ödenekleri arasındaki^fark, 
seçim ekonomisi uygulayan Anavatan Partisinin 1991 yılı bütçesindeki farkı aratacaktır. Olayı 
bu açıdan, Emekli Sandığı ödenekleriyle ilgili olarak belirttim. Umarım, Anavatan Partisin
den devralındığı ısrarla ve defalarca vurgulanan ve ödemesi yapıldığı övünülerek belirtilen, çift
çilerden müteahhitlere varıncaya kadar sıralanan borçlar, bu bütçe hazırlanırken dikkate alın
mıştır. 

Sonra, tabiî, bazı varsayımlar var... Doların 1992 ortalaması 6 320 Türk Lirası olarak ka
bul edilmişti. Dış borçların faiz ödemelerinin de ona göre bütçeye yerleştirilmesi gerekiyor. Büt
çede 42 trilyon, yani bütçenin yüzde 20'si borç faizleri olarak yer almış durumda; ama, şimdi
den, dolar hesaplarındaki yanlış varsayımlar nedeniyle, bütçenin bu kalemi altüst olmuş du
rumdad ı r . 

Aynı şekilde, deflatör yüzde 52, yıl sonu enflasyonu yüzde 42 olacak deniliyordu. Bu oran
ların aşılacağı da herkes tarafından biliniyor. Enflasyon rakamlarının bütçeyi bir hayli yıprata
cağı da açıkça görülüyor. 

Bütçe kanunlaşmadan, esas alınan bütün varsayımlar anlamsızlaşmıştır. Faiz oranları tut-
turulamıyor. Daha şimdiden, emisyon, 30 trilyonla cumhuriyet tarihinin rekor düzeyine ulaşıyor. 

Artık, açıkça kaygılarımızı ifade edebiliriz. Bütçe hazırlanırken öngörülmeyen bunca veri 
değişikliği var; bütçe hazırlanırken kabul edilen bütün varsayımlar yok olmuş. Böyle bir du
rumda, bütçe dengeleri nasıl tutturulacak, bütçe açığının çok daha büyük miktarlara ulaşması 
nasıl önlecek, amaçlanan bütçe politikası, vergi politikaları nasıl yürütülecektir? 

Bütçedeki açıkların artma eğiliminde olduğu da bir gerçek. Nitekim, Plan ve Bütçe Ko
misyonuna 32 trilyon açıkla gelen bütçe, komisyondan 665 milyar liralık bir gider artışıyla çık
mıştır. Bir anlamda, komisyondan geçerken -gelirlerde bir değişiklik olmazken- açıkların 
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artacağı sinyali verilmiştir. Bu artışı gizlemek için de, bazı giderlerde yüzde l'lik kısıntı yapıla
rak bu fazlalığın giderileceği ifade ediliyor... Bu yüzde l'lik kesintilerin hesabının da açık bir 
şekilde görüldüğünü ifade etmek mümkün değil. 

Açıkların bu artma eğilimi gerçek anlamda düşürülebilir mi?.. Bu konuda kaygılıyım; ama, 
yıl sonunda bazı hesap oyunlarına gidilebilir; özellikle de şu fonlar vastısayla. 

Bütçe Kanununun 31 inci maddesiyle, fon hâsılatlarının yüzde 0 ile yüzde 100'ü arasında 
bütçeye gelir kaydetmeye Başbakanın yetkili olduğu belirtilmiştir. Fonlarla ilgili hesaplar nasıl 
olsa bütçe hesapları gibi apaçık ortada değildir. Dolayısıyla, dönem sonunda buradan yapıla
cak bazı transferlerle, bütçe açıkları, hesap oyunlarıyla gizlenme yoluna gidilebilir; ancak, bu, 
kamu açıklarının azalması anlamına gelmez. 

Kamu kesimi açıklan sadece bütçe açıklarından ibaret değildir. Fonları ve diğer kamu ke
simine ait kaynakları da birlikte düşünmek lazım. Bütçe açıkları üzerinde bazı hesap oyunları
nın ortaya çıkması, hiçbir zaman kamuN açıklarını gizlemeye yetmez. Bu noktayı dikkate ala
rak, 1992 boyunca, fon hesaplarını da yakinen izleyeceğimizi şimdiden belirtmek istiyorum. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Gerek hükümet programı, gerekse açıklanan ekonomik paket, sistem içerisinde, biri ger
çekleşirse diğer dengeleri bozucu, çelişkilerle dolu hedefler belirlemiştir. Hem enflasyon önle
niyor hem yatırımlar artırılıyor hem gelir dağılımı iyileştiriliyor hem para ve faiz politikaları 
sağlıklı hale getiriliyor ve hem de yüzde 5,5 büyüme oranı öngörülüyor vesaire... 

Bu sistem içerisinde bunların hepsini gerçekleştirmek mümkün değildir. Baştan bu güç
lük dikkate alınarak, vaatlerin ona göre yapılması gerekirdi; yalnız öyle olmadı, herkese ve her 
kesime hitap eden vaatler sıralandı, ama şimdi gerçekle yüzyüze gelinmiş durumdadır. Bırakın 
sayısız vaatleri, bu sistem içerisinde, yalnızca mal ve işgücü piyasalarında birlikte dengeyi sağ
lamak -günümüzün "iktisadî istikrarsızlığı içerisinde- mümkün görülmüyor. 

Bakın, depresyon ortamında, mal ve işgücü piyasalarında birlikte daralma meydana gel
diğinden, öngörülen maliye politikaları, para politikaları genişletici yönde kullanılacaktır. Ya
ni, depresyon ortamında her iki piyasada daralma olduğu için, genişletici politikalar depres
yon ortamından çıkışı sağlayabilecektir. 

Yine, aynı şekilde, Keynezyen enflasyon ortamında da mal piyasasında ve işgücü piyasa
sında genişlemeler meydana geldiği için, daraltıcı maliye politikaları ve para politikaları', bu 
iktisadî istikrarsızlığı çözmeye yeterli olacaktır; ama, günümüz ne bir depresyon ortamı yaşı
yor ne de Keynezyen anlamda bir enflasyon ortamı yok. Günümüzdeki iktisadî istikrarsızlık, 
bir stagflasyon ortamıdır ve mal piyasasında genişleme, işgücü piyasasında da daralma vardır. 
Yani, mal piyasasında fiyat artışları işgücü piyasasında da işsizlik vardır. Yani, her iki piyasa
daki dengesizlik zıt yönde gelişmektedir. Böyle bir ortamda, işsizliğe çözüm bulmak için ge
nişletici politikalar uyguladığınız zaman enflasyonu artırırsınız; ama daraltıcı politikalar uy
guladığınız takdirde, bu sefer de işsizliği artırırsınız. Böyle bir ortamda, sadece mal ve işgücü 
piyasalarında dengeyi sağlamanın büyük güçlükler oluşturduğu bir ortamda, Hükümet, he
sapsız, plansız ve iktisadî mantaliteyi bir tarafa bırakarak bütün kesimlere sınırsız şekilde vaat
lerle gelmiş ve icraata başlamıştır. Hükümetin bütün açmazı buradadır. Yapılacak tek şey, ger
çekçi vaatlerde bulunmaktı. Bu yapılmadığı için, bugün Hükümet büyük bir açmazın içerisin
dedir ve bu vaatlerin hesabını da, icraatı tamamlandığında nasıl vereceğini şimdiden kara kara 
düşünmektedir. 
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Bu arada, açıklıktan ve şeffaflıktan da biraz bahsetmek gerekecek. 
Her şeyden önce, bu bütçe rakamlarının sıralanışında bile zaman zaman karışıklıklar mey

dana getirilmiştir. Bir bakıyorsunuz, transferler ve personel harcamaları bütçede 80'er trilyon 
lira olarak ifade ediliyor; bir başka yerde, mesela Maliye Bakanımızın konuşmalarında, trans
ferler 77 trilyon, personel harcamaları da 83 trilyon olarak ifade ediliyor... Aradaki fark nere
den kaynaklanıyor diye araştırmak zorunda kalıyorsunuz. Sonunda tespit ettiğimiz husus şu : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinde yer alan ve Devlet Memurları Kanununun gerektirdi
ği ek giderler karşılığı olan 3 trilyon lira, bazen personel giderlerinde bazen de transferler ara
sında gösterilmek suretiyle farklı ifadeler yer alıyor/Halbuki, tutarlı ve belli standartlar içeri
sinde aynı rakamların kullanılması, açıklık, şeffaflık ve inceleyenleri şaşırtmama bakımından 
daha yerinde bir davranış ve tutum olurdu. 

Yine aynı şekilde, bir önceki yıl rakamlarıyla 1992 yılı bütçe rakamlarının karşılaştırmala
rı sırasında, bakıyorsunuz, bazen 1991 yılının ödenek teklifleri esas alınıyor, bazen de yıl sonu 
ödeneğiyle" 1992 yılı bütçesi karşılaştırılıyor... Buradaki amaç, bütçeyi savunmak için gerekli 
sonuçlar hangi karşılaştırmalardan elde ediliyorsa, onun verilmeye çaltşriiasıdır. Burada da or
tak standartlar izlenmesi ve bütçeyi incelemek isteyenlerin şaşırtılmaması gerektiği kanaa
tindeyim. 

Bu arada, daha önceki görüşmelerde, iktidar kanadına mensup milletvekillerinden biti, 
bir milletvekili sayın arkadaşımız, vergi denetim elemanı sayısını 50 bine çıkaracaklarını ifade 
etmişlerdir. Tabiî, bu, Hükümeti bağlamıyor aslında; ama, Maliye ve Gümrük Bakanlığı büt
çesine baktım, Teftiş Kurulunda 121, Hesap Uzmanları Kurulunda 513 boş kadro var. Gelirler 
Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 bin küsur kadro var; ama, bunun ne kadarı gelirler kontrolör
lerine, ne kadarı vergi kontrol memurlarına aittir, belli değil; ancak, şu kesin ki, 50 bin rakamı
na ulaşılması değil, çok daha küçük bir artışın bile bu kadro durumuyla gerçekleştirilmesi müm
kün değil. 

Bu noktada şunu sormak istiyorum : Sayın Bakan da denetim elemanlarının sayısını, böyle, 
50 bine çıkarmayı düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Sadece öğrenmek istediğim için ifade 
etmek istiyorum. 

Diğer taraftan, Bakanlığın yatırım bütçesi de, aynı şekilde, bu bütçenin yatırım ödenekle
ri gibi çok düşük bir miktarı ifade ediyor. Bakanlığın kendi bütçesi 3 trilyon 671 milyar lira 
ve bunun sadece 230 milyarı yatırım bütçesini ifade ediyor; ama, vergi idaresinin modernizas
yonu çalışmalarını tamamlama, sürdürme düşüncesinde bulunan Maliye Bakanlığı için bu öde
nek miktarının yeterli olduğu konusunda kaygılarım olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Her şeyden önce -mum dibine ışık vermezmiş- bütçeyi hazırlayan Maliye Bakanlığının kendi 
bütçesinde 53 trilyon liralık bir ödenek görülmekte; ancak, 53 trilyon liralık bu ödeneğin sade
ce 3 trilyon 671 milyar liralık kısmı kendisine aittir, 50 trilyon liralık diğer kısmı ise, diğer öde
melere, diğer bakanlıklara ve diğer kuruluşlara aktarılan paralar olarak yer almaktadır. 

Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Asıl vurgulamak ve belirtmek istediğim nokta; Hü
kümetin, ortaya koyduğu ekonomik paket ve hükümet programıyla amaçladığı hedeflerle bu 
bütçe arasında hiçbir bağlantının bulunmadığını, bütçe döneminin sonunda, 500 günün bit
mesine çok az bir süre kaldığında Hükümetin, bu vaatlerini yerine getiremediğini ve bu vaatle
riyle nasıl bir görünüm alacağını şimdiden kestirmenin güç olmadığını belirterek sözlerimi ta
mamlamak istiyorum. 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin ülkemize, Maliye Bakanlığı mensuplarına hayırlı 
olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (RP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Hükümet adına, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral. 
Buyurun. (DYP sıralarınadan alkışlar) 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde 
değerli milletvekili arkadaşlarımın yaptıkları eleştiri ve ileri sürdükleri görüşlerle ilgili mütala
alarımı arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, Sayın Başkan, sizi ve değerli 
milletvekili arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. (DYP, SHP ve RP sıralarından alkışlar) 

Genel Kurulumuz, 10 Mart 1992 gününden bu yana, devletin konsolide bütçesini tartış
maktadır. Bugün, gider bütçesinin son kısmına gelinmiştir. Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde
ki müzakerelerin tamamlanmasıyla birlikte gider bütçesinin müzakeresi de bitmiş olacak ve 
işin gelir boyutu gündeme gelecektir. Yani, bu gider hedefleri ve büyüklükleri nereden karşıla
nacak, hangi gelir kaynaklarından sağlanacak, vergilerden ne kadar gelir elde edilecek, vergi 
dışı normal gelirlerden ne kadar gelir elde edilecek, özel gelirlerden ve fonlardan ne kadar gelir 
elde edilecek ve bunların dışında, fınans ihtiyacı duyulan borçlanmayla ne kadar gider karşıla
nacak; o kısım gelecektir. Yarın, Yüce Heyetiniz, gelir bütçesini de görüşerek, bütçenin o mua
melesini de tamamladıktan sonra, 1992 Bütçe Kanunu Tasarıları kanunlaşmış olacak ve bütçe 
1 Nisandan itibaren uygulamaya konulacaktır. 

Sayın Başkan, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, ilk nazarda, ödenek büyüklüğü itibariyle, 
konsolide bütçe içerisinde yer alan daire ve idareler içerisinde, 54,1 trilyonluk bir büyüklükle 
ikinci sırayı teşkil etmektedir. Ancak, bazı arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi, esasında, 
Maliye Bakanlığının kendisine has, kendi harcamalarıyla ilgili ödenek büyüklüğü 3,7 trilyon 
olup, geri kalan 50,4 trilyonluk bölümü ise, Maliye Bakanlığı bütçesinde yer almakla birlikte, 
bütçe uygulama dönemi içerisinde, başka daire ve idarelere aktarılan ve yerleşik adıyla transfer 
dediğimiz ödeneklerdir. Bir başka ifadeyle, 54,1 trilyon liralık bütçenin yüzde 7'si Maliye Ba
kanlığının, yüzde 93'ü de Maliye Bakanlığı dışındaki kuruluşların ödenekleri olmaktadır. Bu 
da, bütçe tekniğinin bir gereğidir; hep böyle olagelmiştir. 

Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler, genelde, bütçenin geneli üzerinde yapı
lan görüşmelerle bir paralellik arz eder. Orada dile getirilen konular, hemen hemen Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında da dile getirilir. Nitekim, bugün de, bazı 
istisnalar dışında, büyük bölümü itibariyle bu üslup içerisinde gerçekleşmiştir. Bu da eşyanın 
tabiatına uygun bir olaydır. Çünkü, Maliye Bakanlığının en önemli görevi bütçe politikasıdır, 
Bütçeyi hazırlamak ve uygulamaktır, gelirleri tahsil etmek, gelir politikasını tespit etmek ve 
uygulamaktır. Dolayısıyla* ülkenin ekonomik ve malî politikasının oluşturulmasında, uygulan
masında ve sonuç alınmasında fevkalade ağırlığı olan bir bakanlığımızdır. O bakımdan, bu 
paralellik kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye ve Gümrük Bakanlığının başlıca görevleri; 
devlet bütçesinin hazırlanması ve uygulanması, devlet gelirlerinin tahsili, bütçe ve vergi politi
kalarının yönlendirilmesi, devlete hukuk danışmanlığı hizmeti sağlanması ve Hazine davaları
nın takibi, devlet hesaplarının tutulması ve saymanlık hizmetlerinin yürütülmesi, gümrükler, 
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gümrük muhafaza ve gümrük kontrol ve gümrüklerde biriken emtianın tasfiye işlemlerinin yü
rütülmesi, devletin taşınmaz mallarına ilişkin kayıtların tutulması, alım-satım, kira, tahsis ve 
onarım hizmetlerinin yürütülmesidir. 

Bu görevleri yapan eleman kaç kişidir diye sorduğumuzda, bütün bu görevlerin, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığında, 98 545 kadro ile yapılması öngörülmüştür; ancak, bu 98 545 kadro
nun 81 900'ü doludur. Böylece, bu saydığım görevler, geniş bir eleman kadrosuyla yürütül
mektedir. 

• ' • ' . ' • 

Sayın Başkan, Maliye ve Gümrük Bakanlığının, fonksiyonlarını yerine getirmede göstere
ceği performans ve başarı, hiç kuşku yok ki, uygulanan ekonomik ve malî politikanın başarı
sında fevkalade etken olacaktır. 

Bakanlığımız, her şeyden önce, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin yeni ve artan ihtiyaçlanna 
en iyi ve en doğru şekilde cevap verme bilinci içindedir. Bu nedenle, kendi kendini yenileme, 
modern çağa ayak uydurma gayretini hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Gerçi, Bakanlığın, hiz
met tesislerinin, araç-gereç ve benzeri donanım altyapısının kifayetli olduğu veya yeter düzeye 
geldiği henüz söylenemez. Bu ihtiyaçlar, bütçe imkanları çerçevesinde telafi edilmeye çalışıl
maktadır. Ayrıca, Bakanlığın kaynak tahsisinde örnek olma gibi bir sorumluluğu da vardır. 

Fazlasıyla önem verdiğimiz konu, yetişmiş insan gücü ihtiyacıdır. Bu nedenle, yoğun bir 
hizmet içi eğitim faaliyeti içindeyiz. Bakanlığın bilgisayar donanımının bir an önce tamamlan
ması için ciddî bir hamle mevcuttur. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığımızın faaliyetlerini birkaç cümleyle özetlemek istiyorum. 
Hükümetimiz göreve başlar başlamaz, Bakanlığımızın ilk iş olarak hazırlayıp heyetinize sun
duğu geçici bütçeden sonra, 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları da hazırlanarak huzurları
nıza getirilmiş ve müzakerelerinizin sonucu, kanunlaşmak üzeredir. Bütçenin hazırlanmasın
da, makro ekonomik politika hedefleri ile dairelerin ihtiyaçları arasında uyumlu bir denge kur
maya azamî özen gösterilmiştir. 

Kaynaklarımızın kıtlığı göz önünde tutularak; ödenek dağıtımındaki öncelikler, bütün da
irelerle tek tek görüşülerek bir diyalog içinde tespit edilmiştir. 

Gelir idaresiyle ilgili çalışmalarımıza gelir bütçesinde değineceğiz. 
Bakanlığımızın, bütçe ve gelirler dışındaki hizmet birimlerinin faaliyetlerini de çok kısa 

olarak arz etmek istiyorum. Gümrükler, gümrük muhafaza ve gümrük kontrol teşkilatımız hızlı 
bir yenileşme gayreti içindedir. Hizmet tesisleri ihtiyaca uygun bir yapıya kavuşturulmakta, araç-
gereç ve diğer donanını ihtiyaçları süratle karşılanmaktadır. Gümrük kapılarımız takviye edil
mekte, yeni ihtiyaçlara göre yeni gümrük kapılarının açılmasına gidilmektedir. Gümrüklerde 
beyan esasına dayalı kontrol sistemine geçiş yönündeki hazırlıklar tamamlanmış ve pilot uygu
lamalara geçiş safhasına gelinmiş bulunmaktadır. Gümrük idarelerinin bilgisayar donanımı hızla 
genişletilmektedir. Gümrük muhafaza teşkilatımız, deniz ve havalimanları ile diğer gümrüklü 
sahalarda, günün 24 saatinde kesintisiz hizmet verecek bir yapıya kavuşturulmaktadır. Güm
rüklerde eşya birikimi önlenmiştir. Bu emtia, ekonomik değer kaybına uğramayacak şekilde 
muhafaza edilmekte, modern işletmecilik esaslarına uygun bir şekilde ekonomiye kazandırıl
maktadır. , 

Devletin taşınmaz mallarının envanter kayıtlarının bilgisayara geçirilmesi konusunda da An
kara'da pilot çalışmalar başlatılmıştır. Bu tür tespit ve envanter işlemlerini Türkiye'nin her kö
şesine yayılacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe kanun tasarıları kanunlaşmak üzeredir; artık 
-biraz evvel de ifade ettiğim gibi- uygulama dönemi başlayacaktır. Uygulama döneminde fev
kalade titiz davranacağız. Türkiye'de, esasen, eksik olan konu, uygulamadır. Esasında en önemli 
şey uygulama olmakla beraber, daha çok proje ve plan üzerinde durulur. Oysa, o projenin ne
tice vermesi, başarılı, fevkalade titiz uygulamayla mümkün ölür. tşte, Hükümetimiz bu anlayış 
içerisinde, bütçeyi, ilk gününden itibaren fevkalade titiz bir şekilde uygulamaya geçecektir. 

Kaynakların yerli yerinde kullanılmasına ve malî disipline son derece önem verilecektir. 
Bugün ülkemizin en büyük ihtiyaç duyduğu husus kaynaktır. Esasen kaynak ihtiyacı olmayan 
ülke yoktur; ama, Türkiye'de bu ihtiyaç çok daha fazladır. Böyle, bir ortamda, böyle bir kon
jonktürde malî disipline fevkalade önem vermek gerekir; ama, mevcut konjonktürde bununla 
karşılaşmak mümkün değildir. Biz, Hükümet olduğumuz ilk günden itibaren, Türkiye'nin yıl
lardır hasretini çektiği ciddî bir malî disipline süratle girdik. İsrafla kesin bir biçimde mücade
le edilecektir. Her kuruş, mutlaka yerli yerine harcanacaktır. Ekonomik ve malî yönetimde, 
Hükümet olarak, koordinasyona son derece önem veriyoruz. Başarılı bir uygulama için, eko
nomik ve malî yönetimde koordinasyon şarttır ve bunun şuuru içindeyiz. 

Sayın Başkan, Bakanlığımız bütçesi üzerinde görüşlerini belirten ve eleştiride bulunan ar
kadaşlarıma teşekkür etmek isterim. Bütün bu görüşler ve eleştiriler, bizim, bütçe uygulamala
rımızda harfiyen dikkat edeceğimiz konular olacaktır. Bu hususu belirttikten sonra, fazlaca 
vaktinizi de almamak için, kıymetli arkadaşlarımızın değindiği bazı konular üzerinde görüşle
rimi ifade etmek istiyorum. 

Değerli konuşmacılar, bizim, 1992 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında öngördüğümüz bazı eko
nomik büyüklükleri ele alarak, gerçekleşme şansları üzerinde durdular ve genelde de bunların 
gerçekleşme şansına sahip olmadıklarını dile getirdiler. Bunlar -önce şunu ifade edelim ki- he
deftir; tespit edilmiştir, bu hedefe ulaşılacak denmiştir. Hiçbir zaman bunların yüzde 100 ta
hakkuk etmesi beklenemez. 1923 yılından bu yana bütün bütçelere baktığımız zaman, yüzde 
100 hedefine ulaşmış veya tespit edilen hedefe varmış büyüklüğü çok az görürsünüz veya hiç 
görmezsiniz. Mühim olan, bu hedefle gerçekleşme arasında fazla farkın, sapmanın olmaması
dır. Şüphesiz ki, bunun üzerinde durulacaktır. 

Biz, henüz ilk bütçemizle Yüce Meclisin ve milletimizin karşısındayız. Muvakkat bütçe 
dönemini daha birkaç gün sonra bitireceğiz ve 1992 bütçemizi uygulamaya başlayacağız. 

Evet, bu bütçe bizimdir Sayın Pakdemirli, biz bu bütçeye sahip çıkıyoruz, bu bütçe başka
sının değildir; ama, bu bütçeyi hazırlarken karşı karşıya bulunduğumuz şartların da bize ait 
olduğunu söyleyemezsiniz... Bütçe bizimdir; ama, bütçeyi, mevcut konjonktürde, mevcut şart
lar içerisinde hazırladık. Bütün bu şartları, bu konjonktürü bir tarafa bırakıp, unutup, bütçeyi 
tek başına değerlendirmeye kalkarsak, gayet tabiî, bu değerlendirme hem gerçekçi olmaz hem 
de haklı olmaz. O bakımdan, meseleye bütün boyutlarıyla bakmak ve gerçekçi bir değerlendir
me yapmak, sanıyorum ki, eleştirilerimizin sağlığı bakımından çok daha uygun olacaktır. 

Kaldı ki, bütçeler tek başına bir belge de değildir. Bütçe, her şeyden evvel bir programa 
dayanır. Hangi programa dayanır? 1992 programına dayanır. 1992 programı neye dayanır? Al
tıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına dayanır, onun üçüncü dilimidir. Bunu böyle bir manzume 
içerisinde ele almak gerekir. Bu bütçeyi hazırlarken; sanki, mevcut ekonomik ve malî konjonk
tür günlük güneşlikmiş, o kadar düzgünmüş, ekonominin iç ve dış dengeleri oturmuş, hiç bo
zuk değilmiş, fiyat hareketleri yüzde 60'larda, yüzde 70'lerde değil de gayet makul seviye-
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lerdeyrhiş, kamu finansman açıkları tarihinde görülmemiş şekilde yüzde 14'lere çıkmamış, ga
yet makul düzeylerde -öyle görünüyor, değerlendirme yaparken- kalmış ekonominin tasarruf 
oranı son yıllarda düşme göstermemiş, bütçe hedefleri son üç dört yılda fevkalade büyük oran
larda sapmamış, son dört yılın üç yılında büyüme hızı nüfus artışının altında kalmamış gibi; 
bunlar bir tarafa bırakılıp, eksiksiz, açıksız bir bütçe niye yapılmadı diye bize eleştiride bulu
nuluyor... Söylediğim bu şartlar, bu konjonktür dikkate alınmadan bir bütçeyi nasıl değerlen
dirirsiniz?.. Hele hele, bu eleştiriler, bütün bu dengeleri, bütün bu büyüklükleri, bütün bu sap
maları gerçekleştiren, sekiz yıl Türkiye'yi kesintisiz idare etmiş bir partiden ve onun sözcüsün
den gelince, haklı olarak, "insaf" demek de bize düşen bir görev oluyor Sayın Pakdemirli. 
(DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Gelin, siz önce bunları niçin böyle yaptınız, onu söyleyin. Siz ekonomiyi 1983'te yüzde 
31'lik bir fiyat hareketiyle devralmıştınız. Ekonominin iç ve dış dengeleri bu kadar bozuk de
ğildi. Siz, o konjonktürden aldınız; 1960'tan bu yana hiçbir partiye nasip olmamış bir şekilde, 
sekiz sene, tek başınıza kesintisiz iktidarda kaldınız, hemen hemen birbuçuk planı tek başınıza 
hazırladınız, uyguladınız... tşte konjonktür bu. 

Bizim hedeflerimiz gerçekleşir mi gerçekleşmez mi tahminini yapın gene de; ama, onun 
yanında, gelin, şu rakamların, bizim söylediğimiz rakamların da iyi olduğunu söyleyin... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Eğer tutturabilirseniz iyi; ama, tutturamazsanız... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Size gayet güzel bir kon
jonktür verdik, siz, 1992 konjonktürünü yaparken -bakın, ne kadar güzel büyüklükler bıraktık-
aman ha, bu büyüklükleri kaçırmayın diye, gelin bunları savunun biraz da. Siz niye bizim ra
kamlarımızla meşgulsünüz?.. Buraya gelip, sanki sekiz senedir siz muhalefetteydiniz de biz ik-
tidardaymışız gibi bir üslupla konuşuyorsunuz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Olmaz Sa
yın Pakdemirli! 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) —• Hayır, ekonomiyi biz dışarı açtık, siz devam ettirin... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Şimdi, "1992 yılı enf
lasyon hedefi, olan yüzde 42 gerçekçi değildir, çok daha yüksek olacaktır" dedikten sonra.di-
yorsunuz ki, bizim sekiz yıllık ortalamamız yüzde 46'dır, bu, gerçekten yüksektir; ama, ger
çekte, Türkiye, yirmi yıldan beri zaten yüksek enflasyonla yaşamaktadır; çünkü, yüzde 10'un 
üzerindeki enflasyon zaten yüksek enflasyondur... Yani, siz, kendi klasifikasyonunuza göre, 
yüzde 10 ile 46'yı bir tutuyorsunuz... Yüzde 10 ile 46 arasında tam 36 rakam vardır Sayın Pak
demirli; 10 ile 46 nasıl bir olur?.. Eğer 10 tehlikeli ise, siz sekiz sene ondan tam 5 defa daha 
tehlikeli bir konjonktür yaşatmışsınız... Ondan sonra, denge falan kalmaz... 

"1992 gayri safî millî hâsıla büyüme hızı yüzde 5,5 olarak gerçekleşemez" dediniz. Biraz 
evvel de ifade ettim, bu bir hedeftir; biz bunu gerçekleştirme çabası içinde olacağız. Bunlar, 
birtakım rakama, kitaba ve varsayımlara dayanır; onlara göre yapılmış bir hesaptır. Yüzde 5,5'i 
gerçekleştirmeye çalışacağız. 

Bir de, "kur farkı tahmininiz 6 300 liradır ve bu da gerçekçi değildir" ifadesini kullandı
nız. Siz de, 1991'de, 3 680 lira olarak ortalamayı tespit etmişsiniz; ama, 4 166 lira oldu. Yani, 
bu ilk defa görülen bir şey değildir. Kaldı ki, doların bu kadar süratle yükselmesinde, bir mik-

! tar da dışarıda değer kazanmasının rolü vardır. Şimdi, siz, geçen sene bu kadar fark yaptıktan 
I sonra, ertesi sene gelip, "aman ha, bakın, fark yapıyorsunuz" demenin, belki bir anlamı var; 

fakat bunu, "biz de yaptık; ama, keşke siz yapmasaydınız" şeklinde diyebilirsiniz. Kaldı ki, 
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daha ne olacağı belli değildir. 2 aylık gelişmeye bakarak 12 aylık trendi tespit etmek yanıltıcı 
olabilir. Hele bir yıl sonuna gelelim. Siz daha bizim 2 nci ayımızda, 12 nci ayda ulaşacağımız 
rakamın hesabının yapıyorsunuz. Siz, sekiz yılda 8 tane 12 ay yapmışsınız -biraz sonra rakam
larınızdan bahsedeceğim- hepsinde sınıfta kalmışsınız. Şimdi de diyorsunuz ki, siz de sınıfta 
kalırsınız ha... Biz sınıfta kalmayacağız, geçeceğiz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

İç borçlar konusunda, "Eğer biz batakta isek, siz denizde ne yapacaksınız? Kısa vadeli 
Hazine avansı artıyor" dediniz. Şimdi, kısa vadeli Hazine avansının nasıl arttığını zatı âliniz 
de biliyorsunuz. İki yıllık iç borçların vadelerinin 1992'nin ilk aylarına geldiği malum. 25 tril
yon lira iç borç ödemesiyle karşı karşıya kaldık. Bu 25 trilyon iç borcun ödemesini herhalde 
bize yüklemiyorsunuz değil mi?.. 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Altı ay sonra bir daha ödeyeceksiniz... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sizin aldığınız iç borç
ların vadeleri bu tarihe denk gelmiş; bunu biz ödemek durumundayız. Bu 25 trilyonu öderken, 
gayet tabiî, Hazine kısa vadeli avansına da müracaat edeceğiz; ama, ona da yıl sonuna göre 
bakmak lazımdır. Nisan ayından itibaren o kısa vadeli avans yavaş yavaş azalacaktır. Vergi ge
lirlerindeki artış veya iç borçlanmalardan gelecek yeni imkânlarla Hazine kısa vadeli avansı 
da yavaş yavaş azaltılacaktır. Dolayısıyla, hemen "aştınız" demek doğru değildir. 

Evet, sizin bir alışkanlığınız var; hatırlıyorum, tahmin ediyorum bütün arkadaşlarımız da 
hatırlarlar; bir zamanlar "enflasyonu indireceğiz" diye geldiniz, bir süre bunu söylediniz, tut
madı; bu sefer de, "enflasyonun çıkış hızı", "enflasyonun yıla giriş hızı", "enflasyonunun ey
lül ayındaki durumu" diye aylara göre birtakım hesaplar yaptınız; ama, o hesapların hiçbirisi 
sizi ibra etmedi. Şimdi ise iki aylık gelişmeye göre yıllık neticeye ulaşıyorsunuz; ama yanılacak
sınız ve biz, o hesapları da benimsemiyoruz... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — İnşallah yanılırız. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Fonlar konusuna deği
nildi. Biz açık açık "fonları, bütçe disiplinine değil, bütçe içine alacağız" dedik. Henüz daha 
işin başlangıcındayız... Fonların bir hesabı var... "Biz fonlara karşıyız" demiştiniz... Biz fon
lara niye karşı geldik? Dedik ki, fonlar esasında ekonomide yeni bir kaynak yaratmaz, gelen 
geliri, kanal açıp bir başka yere aktarıyorsunuz; gelin bunu aynı kanalda, aynı havuzda topla
yın; öncelikleri iyi tespit edelim, ona göre dağıtalım ve dağınıklığı da önleyelim. Bir de dedik 
ki, "fonların hesaplarının esas burada görüşülmesi lazım. Siz demin burada onu da söyledi
niz, dediniz ki büyük ölçüde denetimi var da, bir tek burada görüşülmüyor. 

Bütçe hakkı, demokrasinin temelinde vardır, Magna Carta'dan gelir; bir kuruş dahi önem
lidir, vatandaşın verdiği bir kuruşun dahi nereye harcanacağı, ne kadar vergi vereceği burada 
tartışılacaktır. 

Bunlar bütçenin üçte birine tekabül ediyor... Hadi, üçte biri olmasın da dörtte biri olsun; 
dörtte biri oldu diye az mıdır?.. 

Şimdi, burada, milletin temsilcilerinin oylarıyla, bunların nereye harcanacağının tespit edil
mesi lazımdır. Bunu küçüksememek lazım. Bir kuruş dahi olsa, burada tartışılsın, nereye veri
lecekse oraya verilsin. Biz bundan dolayı fonlara karşıydık. Kaldı ki, denetimleri de bütçe ka
nununun içinde yer alan ödeneklerin harcanmasındaki denetimle aynı değildir. Nitekim , siz 
dahi bir süre sonra bu uygulamadan yavaş yavaş vazgeçmeye başladınız; önce "Üçte bi-
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rini bütçeye alalım" dediniz, bütçe kanunlarına koydunuz, sonra yüzde 50'sini bütçe kanunla
rına koydunuz. 

Şimdi, bir fon dengesi var; borcu var ve bununla ilgili işe girmişsiniz... Sayın Refah Partili 
arkadaşım da öyle söyledi, "Fonları bütçe içine alacağız dediniz, niye almadınız" dedi. Peki, 
bir senede hepsini bütçe içinde toplamak imkânı var mı?.. Biz o konuda yeni bir düzenleme 
getirdik ve o yeni düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir önergeyle değiştirildi, onu da 
söylediniz; ama, yarın biz aynı mekanizmayı gene getiriyoruz ve bütün fonları Merkez Banka
sında bir hesapta toplayacağız. 

1992 yılında bütün fonlardan 17,7 trilyon gelir bekliyoruz. Bu, gerçekçi görülmeyebileceği 
gibi gerçekçi de görülebilir; bununla ilgili 17,7 trilyonluk bir tahminimiz var. 1992 yılında aşa
ğı yukarı 55-60 trilyonluk bir fon hesabı görülmekte... Bunun 17,7 trilyonunu bütçeye gelir 
kaydetmeyi hedefliyoruz; bu da bir hedeftir, birkaç trilyon fazla da olabilir, noksan da olabilir; 
ama geliniz, biraz daha sabredelim de, yıl sonuna doğru bunları bütün boyutlarıyla biraz neti
ce almış şekilde tartışma olanağı bulalım; inşallah hepimizin ömrümüz olur. Böyle, sanki ken
dinize eş arar gibi, "biz başarılı olamadık ya, siz de olamayın" diye düşünmeyin. Biz sizden, 
"Siz başarılı ohın, bu dengeleri sağlayın" diye düşünmenizi bekleriz. 

EKREM PAKDEMİRLl (Manisa) — Başarılı olun diye dua bile ettik... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Hayır, bir eleştiri gelr 

diği zaman hep birlikte alkışlıyorsunuz. • 
EKREM PAKDEMÎRLI (Manisa) —-Alkışlamıyoruz, başarınız için duacıyız. 
MÂLİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) - A m a siz, "biz değişik 

muhalefet yapacağız" diyordunuz... Vazgeçtiniz mi ondan?.. 
EKREM PAKDEMlRLİ (Manisa) — Hayır, yapıyoruz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Geçmediniz, peki... Ben 

acaba öyle mi diye düşündüm... 
KAMER GENÇ (Tunceli) —- Sayın Bakan, ben olsam onları hiç dikkate almam... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Şimdi, zinhar, "siz yap

tınız, biz de yapalım" diye bir düşüncemiz yok; ama, bakınız ekonomik hedefler üzerinde dur
duğunuz için şunları da söylemek istiyorum : Şimdi, büyüme hızını -yüzde olarak- 1988'de 
5 olarak tahmin etmişsiniz, gerçekleşme 3,6 olmuş; 1989'da büyüme hızı 5 olarak tahmin edil
miş, gerçekleşme 1,9 olmuş; 1991'de büyüme hızı 5,9 olarak hedeflenmiş, gerçekleşme 1,5 ol
muş. Bu arada, diyeceksiniz ki, "1990 yılını niye unuttunuz?" Onu da söyleyeceğim; 5,7 ola
rak tahmin etmişsiniz; 9,2 olmuş... O da istikrarsızlıktır; eğer 9,2 gerçekleşecek idiyse 5 olarak 
tahmin etmemeliydiniz ki, o da bir defa olmuş. Biraz evvel de ifade ettim büyüme hızı, son 
dört yılın üç yılında, nüfus artış hızının altındadır. 

Şimdi, gelelim enflasyon oranına : 1987 yılında yüzde 20 enflasyon olacak demişsiniz, yüzde 
48,9 olmuş; yani yüzde 100'ün üstünde bir sapma olmuş; 1988 yılında yüzde 33 enflasyon ola
cak demişsiniz, yüzde 69,2 olmuş; 1989 yılında enflasyon yüzde 38 olacak demişsiniz; yüzde 
62,3 olmuş; 1991'de enflasyon yüzde 45 olacak demişsiniz, yüzde 59,2 olmuş; işte sapmalar 
bunlar... 

Şimdi, bu sapmaların sahibi olarak bunu bırakmışsınız -ki, hem. de böyle, gayet büyük 
bir senet var elinizde, bu sapmalar sizin gelip, ikinci ayımızda "siz, var ya, sapacaksınız!" di
yorsunuz. önce siz şu sapmanızı bir kere ortaya koyun, ondan sonra bizden hesap sorun. 
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Bütçe açıklarından bahsedildi... 1987 yılında 931 milyar bütçe açığı demişsiniz 2,3 trilyon 
gerçekleşmiş; inhiraf (sapma) yüzde 152; 1988 yılında yüzde 57, 1989 yılında yüzde 68 ve 1991 
yılında yüzde 85 sapma olmuş. Bunlar, geçmişte konjonktür nedir diye şöyle bir baktığımızda 
karşılaştığımız rakamlar. Bu bütçe işte, bütün bunlar yavaş yavaş düzeltilsin, 1992 ile istikrara 
doğru bir adım atılsın bütçeye ve kamu harcamalarına bir çekidüzen verilsin, iki yakası bir 
araya getirilsin diye yapılan bir bütçedir. Şüphesiz ki, her şeyin yapılacağı bir bütçe değildir; 
bu zaten mümkün de değildir; ama, bir iddiadır, malî disiplini sağlama konusunda ortaya atı
lan bir bütçedir. Uygulamayla, tespit edilen hedeflere de ulaşılmaya çalışılmaktadır. 

32 trilyonluk bir açık öngörülüyor; tutar mı tutmaz mı?.. Bu hedef de gerçekçi olabilir, 
gerçekçidir de. Gelir boyutu var, gider boyutu var; gider boyutunda aşabilirsiniz, gelir boyu
tuyla kapayabilirsiniz ve Türkiye, gayri safi millî hâsılanın yüzde 14'lerini bulan bir kamu kesi
mi finansman açığıyla götüremez ki ekonomiyi. Mecbursunuz bunu indirmeye. Bu çaba içeri
sinde olunacaktır. 

"Efendim, 32 trilyon dediğiniz bütçe açığı ilk bakışta 49 trilyondur; bu, 60'ı, 70'i bulur" 
deniliyor. Söylenebilir ve zaten bütçe eleştirilerine bakarsak, bu tür eleştirilerin yapıldığını gö
rürüz; ama biz, makul seviyede bütçe açığıyla bütçeyi kapatmak azim ve kararlılığı içerisinde
yiz, uygulamayı da o esas içerisinde götüreceğiz. Bizim de birtakım tedbirlerimiz olacaktır ve 
öyle sanıyoruz ki 1992 bütçesi istikrara doğru önemli bir bütçe olacaktır. Biz bunu yaparken, 
kesinlikle gerçek dışı birtakım fazla iyimser hedefleri esas almış değiliz; Türk kamu maliyesi
nin bu çekidüzene ihtiyacı vardır ve onun gereğini yaptık; onun da inancındayız. 

1992 sonlarında, 1993 bütçesini görüşürken, bütün bunları değerlendireceğiz ve hep bir
likte göreceğiz ki, 1992 bütçesi, son sekiz yılın en tutarlı, hedefleriyle gerçekleşmeleri arasında 
en az farkın bulunduğu bir bütçe olacaktır. Türkiye'nin ihtiyacı da budur ve bu da gerçekleşti
rilecektir. İnşallah hep birlikte bu neticeyi görür ve sağlam bir denge üzerinde 1993'ün hazırlı
ğına gireriz; çünkü, Türkiye'nin, bu dengeleri kurmaktan ve tekrar oturtmaktan başka çaresi 
yoktur. 

Türkiye'nin önünde, 2000'li yıllara kadar fazlaca bir süresi de yoktur. Biraz evvel Sayın 
Pakdemirli de söyledi; tüketim toplumuna geçiliyor, 2000'li yıllara, Avrupa toplumuna geçili
yor; bu yüzde 60-70 enflasyonla nasıl geçersiniz? Yüzde 60'Iardaki bir enflasyonla pazar eko
nomisini nasıl uygularsınız ve Avrupa ülkeleriyle nasıl mücadele edebilirsiniz? Nüfus artış hı
zınızın altındaki bir büyüme hızıyla Avrupa seviyesine nasıl yaklaşabilirsiniz? Artık dünyada 
gücünüz ekonomik güçle ölçülüyor. Siyasetin önemini belli ölçüde kaybettiğini, onun yerine 
ekonominin ağırlıkla geldiğini hepimiz takdir ediyoruz. Bunu hep birlikte yapacağız. Eğer bi
zim birtakım eksiklerimiz olursa, sizin onu hatırlatmanız gerekir; yoksa, birbirimizin eksiğini, 
kusurunu arayarak Türkiye'yi bir noktaya götüremeyiz. Millet de bizden bunu bekliyor. Siya
seti başka yerde yapalım; ama, Türk toplumunun refahını artıralım. Türk toplumun refahını 
artıracak doğru politikaları hep birlikte koyalım, hep birlikte uygulayalım. (DYP sıralarından 
alkışlar) Birbirimizin moralini bozmayalım ve biz başarılı olursak bundan kazanacak olan, mil
letimizdir, hepimiziz; milletimiz de bunu bekliyor. 

Onun için, hedefimizi iyi tespit edip, ona göre, muhalefetiyle iktidarıyla el ele olalım. Türki
ye, her zamankinden daha muhtaçtır böyle bir diyaloga. Gelin, memleketimizi Avrupa seviye
sine götürelim vakit kaybetmeden. Siz sekiz sene idare ettiniz; biz daha yeni geldik... Üçüncü 
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dördüncü ayımızda, "yapamadınız, edemediniz..." diyorsunuz. Bunlar, bana öyle geliyor ki, 
sağlıklı bir muhalefet de değil. Bir'miktar sabırlı olun. Bakınız, millet sabırlıdır ve bize güveni 
tamdır; her gittiğimiz yerde bunu görüyoruz; milletin güveni tamdır ve biz de o güvene layık 
olacağız ve milletimizin güveniyle de bütün bu sıkıntıları aşacağız. (DYP sıralarıridan alkışlar) 
Sıkıntılarımız var; ama sıkıntılarımızın çareleri de var, formülleri de var; onu da aşacağız. Her 
ülkenin var; bugün Almanyasının da var, Fransasısının da var, kalyasının da var, tngilteresinin 
de var, Türkiye'nin de var. Biz, bütün bu problemleri aşacağız. Meselenin, problemin teşhisini 
iyi koyduk; çarelerini de biliyoruz. Türk Milleti de bizim bu konudaki ehliyetimize güvenmiştir 
ve güvendiği için de 20 Ekim 1991'de sizi değil bizi iktidara getirmiştir; biz de onların bu terci
hine layık olacağız. 

Hepinizi saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, böylece, gruplar ve hükümet adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahısları adına konuşmalara geçiyoruz, 
Lehinde, Kayseri Milletvekili Sayın Osman Develioğlu. 
Buyurun Sayın Develioğlu. 
Sayın Develioğlu, süreniz 10 dakikadır. 
OSMAN DEVELİ OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye ve Güm

rük Bakanlığımızın gider bütçesi lehinde, Milliyetçi Çalışma Partili milletvekili olarak kişisel 
görüşlerimi açıklamadan önce, Yüce Heyetinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, çalışma alanları ve fonksiyonları bakımından en ağır so
rumlulukları taşıyan 82 bin civarında personeli, yaklaşık 54 trilyon liralık 1992 yılı bütçesiyle, 
iktidar - muhalefet, hepimizin elbirliği ve desteğiyle, milletimize güzel hizmetler götürmeye ça
lışan ve çalışacak olan, bu yönde çalışmasını beklediğimiz bir Bakanlığımızdır. 

Vergiler başta olmak üzere, devletin gelir politikasının düzenlenmesi, kamu harcamaları 
uygulaması, devlet bütçesinin hazırlanması ve uygulamalarının takibi, devlet hesaplarının tu
tulması, saymanlık hizmetleri, gümrük muhafaza ve kontrol hizmetlerinin düzenlenmesi, yü
rütülmesi, kaçakçılık fiil ve teşebbüsleriyle mücadele edilmesi, devletin hukuk danışmanlığı ve 
muhakemat hizmetleri, devletimizin taşınmazlarına ilişkin alım, satım, kira, tahsis ve onarım 
hizmetlerinin yürütülmesi, Millî Piyangodan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne kadar bütün bu 
sayılan hizmetlerin teftiş, denetim ve yürütülmesi işlerinden sorumlu olan Bakanlığımızdan, 
iktidar ve muhalefet partileri olarak, hepimiz çok şeyler beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçe açıklarının kapatılması, yıllık büyüme hızının 
yüzde 10'lar seviyesine çıkarılması, milletimizin refah ve mutluluğunun artırılması, hepimizin 
en büyük dileğidir. 

Burada konuşan değerli konuşmacılarımız çok güzel konulara temas ettiler. Sayın Baka
nımız bunların bir kısmına cevap verdiler. Bakanımız, bazı yerde de, 1992 yılı içerisinde mev
cut bütçeyle neler yapmayı tasarladıklarını açıkladılar. Açıklamalarından dolayı kendilerine 
teşekkür ediyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Ancak, ülkemizin içinde bulunduğu iç ve dış meseleleri düşündüğümüz zaman, yetmiş yıldan 
beri kimlik arayışı içinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, bizlerin özlediği seviyeye, 
özellikle iktisadî yönden gelemediğini hep birlikte görmekte ve üzülmekteyiz. 
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Bütçeler, siyasî iktidarların temel tercihlerinin gösterge tablosudur. Emeği en yüce değer 
olarak kabul eden siyasî iktidarlar için, yatırımları, üretimi artırıp ekonomiyi büyütmek, sos
yal adaleti yaygınlaştırmak ana hedeftir; bunları yapabilmek için de, kamu maliyesinin sağlıklı 
ve dengeli yürütülmesi şarttır. 

Temel hizmetlerin en üst düzeyde yürütülmesi, Parlamentonun, tüm kamu gelir ve gider
lerini denetlemesi, şeffaflık iddiası ile ortaya çıkan iktidarın vazgeçilmez ilkesi olmalıdır. Dev
let sürekli olarak borç alan, borç ödeyen, terbiyeli bir tüccar değildir. Millî kaynaklara yönelin-
meli, dış ve iç borçlanmadan vazgeçilip, atıl kapasite ve kaynaklar harekete geçirilmelidir. 

Yaygınlaşan sefalet ve işsizlik, askıya alınan temel hizmetler, çığ gibi büyüyen iç ve dış 
borçlar, duran ve durma noktasına gelen yatırımlar, azalan üretim, ülkemizin temel meseleleri
dir, hepimizin meseleleridir. Millî kaynakları harekete geçirip rasyonel tedbirler almak yerine, 
mevcut ekonomik sistemler revizyondan geçirilmeden uygulanmaya devam edildiği takdirde, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin bütçesinin, devleti
mizi uçurumun eşiğine getireceğinden endişe duymaktayım. 

Bütçenin, resmen itiraf edilen 30 trilyon civarında açığı olduğu, müteaddit konuşmalarda 
ifade edildi. Enflasyonun, bu hızda gittiği takdirde, yüzde 60'ların, yüzde 70'Ierin üzerine çı
kabileceği bazı konuşmacılar tarafından İfade edildi. Şöyle veya böyle, yetmiş yıldan beri, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletini, siyasî, iktisadî ve sosyal yönden tam bağımsız ve kendi millî kimli
ği içerisinde kalkınabilir bir duruma getirememiş isek; bundan önce bu Yüce Mecliste görev 
yapanlar kadar, şu an görev yapmakta olan bizlerin de suçlu olduğunu, hiçbirimiz unutma
mak zorundayız. 

Bir değerli konuşmacının bahsettiği gibi, gerek iç meselelerimizde gerekse dış meseleleri
mizde, insanımız yararına yapılacak hizmetler bazında da olsa, tek yumruk, tek yürek, tek be
yin olmak zorundayız. Mademki bu ülkenin kalkınması için sağlıklı kaynaklara ihtiyacımız 
vardır; öyleyse, bu kaynakları bulacak, mevcut kaynakları harekete geçirecek, mevcut işleyişi 
ve çarkı daha hızlı döndürecek bir sisteme ihtiyaç vardır. 

Bu cümleden olmak üzere, öncelikle, Maliye ve Gümrük Bakanlığı çalışanlarının doyuru
cu bir ücrete ulaştırılmasını Sayın Bakanımızdan özellikle istirham ediyorum. Silah taşıyan em
niyet kuvvetlerinin silah tazminatı almasına karşılık, bugün, gümrük teşkilatlarında çalışan 
ve silah taşıyan personelin silah tazminatı alamaması, o teşkilatta, bize göre bir aksaklıktır. 

Ülkemiz ekonomisinin belkemiği, hepinizin malumu olduğu üzere, vergidir. Verginin te
mel direği, liberal kapitalist veya serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı sistemlerde ve ülke
lerde, dar gelirli vatandaş, düşük gelir seviyesindeki işçi ve memur, küçük esnaf ve sanatkârdır. 
Acilen, dar gelirliliği, küçük esnaf ve sanatkârı vergilerle ezen maliye politikasından vazgeçil
meli; çok kazanandan çok, az kazanandan mümkünse hiç vergi alınmayan bir sistem, bu ülke
de oturtulmalıdır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bize göre baştan aşağıya revizyondan geçirilmeli; devlete 
hizmet eden memurlarımız, öncelikle, insanca yaşayabileceği bir maaş seviyesine ulaştırılmalı
dır. Bu cümleden olmak üzere, bu kadar önemli bir Bakanlığın personel kadrosunu oluşturan 
kişiler arasında bile, yanyana, bitişik masalarda oturan insanlar arasında bile, maaş ve ücretler 
yönünden büyük farklılıklar olduğunu görmekteyiz. Hepimizin bildiği gibi, 433 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede son yapılan değişikliklerle, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bünyesinde 
çalışan, gelir servisi personeline fazla mesai ücreti verilirken, diğer servislere fazla mesai üc-
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reti verilmediğini üzülerek görmekteyiz. Bu cümleden olmak üzere, bir ilçede, Maliye teşkilatı
nın birinci adamı konumundaki bir mal müdürünün aldığı maaşın, o ilçedeki diğer daire mü
dürlerinin aldıkları maaşın ancak yarısı kadar olduğunu burada üzülerek belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeni işyeri açan esnaf ve sanatkâra, karşılıksız devlet 
yardımı verilmesi, için cinsine göre belli bir süre vergiden muaf tutulması; işçi istihdam eden 
esnaf ve sanatkâra, istihdamı nispetinde vergi muafiyeti tanınması, istihdamı özendirici bir tedbir 
olarak düşünülmelidir kanaatindeyiz; zira, bu birçok Batı ülkesinde hâlâ uygulanmakta ve çok 
güzel neticeler alınmaktadır. Eğer, gaye, Maliye teşkilatımızın gelir kaynaklarını ve bütçesini 
kabartmak ise, mükellef sayısını artırıcı tedbirleri, diğer bakanlıklarla koordineli çalışmak kay
dıyla, almak zorundayız. 

Sayın iktidarlardan beklenen, ortadireğe kemerleri sıktırırken, rant kesimine kemerleri çöz
dürüp, banka cüzdanlarındaki rakamlara üç tane daha sıfır ekletmeden, gerçekçi maliye poli
tikalarının uygulatılmasıdır. Bütçelerin yeterli olması için, akıllı ve gerektiği şekilde kullanıl
ması gerekir. Bu arada geçmişin hiçbir iktidarını veya hiçbir şahsı rencide etmek ve eleştirmek 
niyetinde değiliz. Bizler, siyasî partiler olarak, iktidar çalışmak mecburiyetinde, muhalefet par
tileri de kendi fikirlerini söyleyerek iktidara yardımcı olmak durumundadır diye düşünüyoruz. 

Çay şekeri, pirinç, et, buğday, çikita muz, gübre hammaddesi ve kaz ciğerinden köpek 
mamasına kadar, ülkemizde bulunan ve;yetişen her şeyi ithal etmeye kalkacak olursanız, mev
cut bütçelerle hiçbir şey yapamayacağınız gibi, bu ülkenin hiçbir meselesine de gerektiği şekil
de çözüm bulamazsınız inancındayız. • 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde, halkın geçim kaynağı olup, üretim fazlası
nın ihracı sayesinde büyük döviz geliri sağlayacağımız bazı sektörler ve özellikle tarımdaki ba
zı ürünler devlet desteğinden yoksun bırakılmış; uygulanan yanlış politikalarla, üreticiler ve 
sektörler çökertilmiştir. Misal olarak tütün üreticisinin durumunu vermek istiyoruz : 

Ülkemizde yaşayan yaklaşık 500 bin aile -ki, bu, 3,5 milyon nüfusa tekabül etmektedir-
tütün Üretimi ve satışıyla geçimini temin etmektedir. 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Avrupa'da kullanılan sigaralarda Türk tütününün payı yüzde 
90'lar seviyesinde iken, 1980'li yıllarda Avrupa ülkelerinde üretilen sigaralarda Türk tütünü
nün payı yüzde 16'lara düşmüştür. Geç açıklanan yetersiz taban fiyatlar, tarım sektörünün her 
sahasında olduğu gibi, yetersiz devlet desteği, sigara fabrikalarının eksik teknolojiyle çalışma
sı, ihracatta görülen tıkanıklıklar ve benzeri etkenlerle Türk tütüncülüğü yok edilme noktası
na getirilmiş ve milyonlarca insanımız mağdur duruma düşürülmüştür. 

1991 yılına baktığımız takdirde, 1984 yılında dışarıdan ithal edilen yabancı sigara miktarı
nın yaklaşık 2 400 ton olmasına karşılık, 1991 yılında getirilen yabancı sigara miktarının 23-24 
milyon ton civarında olduğunu görmekteyiz. Bu rakamı paraya dönüştürdüğünüz takdirde, 1991 
yılı ilk altı ayında yabancı sigara ve viski ithalatına ödenen paranın 268 milyon dolar, yıllık 
bazda da 536 milyon dolar olduğunu ve bu miktarı Türk Lirasına çevirdiğiniz takdirde de 3 
trilyonu bulduğunu görmekteyiz. 

Bizler, bütçemize kaynak sağlamak niyetiyle, Sayın Bakanlık personelimizin samimî çalı
şacağına, söylediğimiz bu konuların nazarı itibare alınacağına ve ülkemize en iyi hizmetin gel
mesi doğrultusunda çaba gösterileceğine inanıyoruz. 

Belki, ithalat, serbest satış, devlet eliyle yapılmadığı takdirde kaçak olarak sigara ve içki 
girer diyenler olabilecektir. Güçlü devlet ve samimî, ciddî yöneticilerimiz, isterlerse, mevcut 
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polis, jandarma mevzuat ve kanunlarla, gümrük kapılarımıza ve sınırlarımıza sahip olabilir
ler. Geçmişte, bunun en güzel örneği, Rahmetli Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak Beyin 
döneminde görülmüştür. Gümrüklerden kuş uçurtulmamış, Türkiye'ye tek paket dahi yabancı 
sigara sokulmamıştır. Mafyanın sigara ve içki yüklü TIR'larının tekerlekleri, Bulgaristan'da 
çürümüştür. Sayın Bakanlığımızdan ve Bakanlık yetkililerimizden, o günün çalışma stratejisi 
ve uygulanan metotlardan istifade etmelerini rica ediyoruz, bunu tavsiye ediyoruz. 

Sosyal devlet olmanın gereği, devlet harcamalarını yapmak, bu harcamalar için gerekli 
kaynaklan bulmak, daha önemlisi, millî geliri toplumun çeşitli kesimleri arasında adil olarak 
dağıtmaktır. Millî gelirin dağıtımında, toplumda, gelir grupları arasında çok büyük uçurum
lar meydana gelmiştir. Vergi ve cezalarla, dolaysız vergilerin bütçedeki nispeti gün geçtikçe aza
lırken, dolaylı vergilerin nispeti yükselmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, gelir bütçesi üzerinde görüşlerimizi açıklama imkâünımız olma
dığı için, izniniz olursa, bir örneklemeyle, gelir bütçesindeki bazı hataları da dile getirmek isti
yorum. Dolaysız vergiyi, cezalarla, polisiye tedbirlerle, zor kullanarak artırmak, bize göre müm
kün değildir, öncelikle vergiyi sevdirmek, vatani sevdirmek, insanı sevdirmek gerektiği inan
cındayız. Misal vermek gerekirse, KDV ve satış fişi reklamının yapıldığı geçtiğimiz günlerde, 
"ödediğiniz her kuruş vergi, size, okul, yol, köprü olarak geri dönecektir" deniliyordu. 

Orta Anadolu'nun göbeğinde, Yahyalı diye bir ilçe vardır; 30 köyünün yaklaşık 15 tanesi 
orman köyüdür. 30 köyün hiç birinde, yeterli ilkokul ve yeterli öğretmen yoktur. Şu anda da, 
5-6 tane köy, ırmağın üzerindeki ağaçtan köprünün uçuşuyla birlikte ilçeyle irtibatını kesmiş 
durumdadır, tlçe merkezine uzaklığı 70-80 kilometreyi bulan bu 5-6 köyde, hasta olduğu tak
dirde, kızaklarla ilçeye yakın köylerden birine taşınmakta, oradan da -eğer hasta ölmemişse-
mevcut vasıtalarla ilçeye ulaştırılmaktadır. Yahyalı'nın 15 kilometre yakınındaki Haraköy'de, 
280 öğrenci vardır; biri asıl, biri de -lise mezunu- vekil olmak üzere iki öğretmen, 5 sınıfta öğ
retim yapmaya çalışmaktadır. Bu örnekte olduğu gibi, Güney Anadolu, Marmara ve Ege Böl
gesinin bir bölümü hariç, Türkiye'nin her tarafı bundan farksızdır. 

Bu düşünce ve inançla diyorum ki, eğer ülkemizi seviyorsak, milletimizi seviyorsak, Allah 
rızası için -bu vatan bizimdir- tek yumruk, tek yürek, tek beyin olalım; bu ülkeyi, çağdaş me
deniyet seviyesine ulaştıralım. (MÇP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Gösterdiğiniz müsamahaya da tekrar teşekkür ediyor, Yüce Heyetinize en derin sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum efendim. (MÇP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Develioğlu. 
Bütçe üzerindeki son konuşmayı yapmak üzere, Muğla Milletvekili Sayın Muzaffer İlhan'a 

söz veriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Demokratik Sol Parti İstanbul Milletvekili Sayın Nami Çağan, ya
zılı sıralamaya göre, aleyhinde söz almış olmakla birlikte, malum âliniz, bütçe boyunca belli 
bir tutum sergilediklerinden ve şu anda da salonda bulunmadığından, üzerinde söz almış olan 
Sayın Muğla Milletvekili Muzaffer İlhan'a söz verdim; arz ediyorum. 

Buyurun Sayın İlhan. 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bakanlığımızın 
değerli bürokratları; konuşmama başlarken, Yüce Heyete en derin saygılarımı sunarım. 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1992 yılı bütçesi üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere söz 
almış bulunmaktayım. Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi 54,1 trilyon liralık büyüklüğüyle, 
en büyük ikinci bütçedir. Bu büyüklük, Bakanlığın, Türk malî ve ekonomik sisteminda sahip 
olduğu rolü ve önemi vurgulamaktadır; ancak, hemen belirtmek lazım ki, bu büyüklüğün, an
cak 3,6 trilyon lirası, bu Bakanlığımızın kendi ihtiyaçlarına ayrılmaktadır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, kamu hizmetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli kaynağın 
toplanmasından ve dağıtılmasından birinci derecede sorumlu teşkilatımızdır. Ayrıca, millî em
lak ve gümrük hizmetleri gibi, önemli hizmetler de bu Bakanlığımızca ifa edilmektedir. 

Bu kürsüden devamlı olarak tekrarlandığı ve hükümet programında da açıkça ifade edil
diği üzere,, yaşadığımız müzmin enflasyonun kaynağı, kamu açıklarıdır. Bu açığın kapanma
sında, Maİiye ve Gümrük Bakanlığımıza çok önemli görevler düşmektedir. Konsolide bütçe 
açığının azaltılabilmesi konusunda en önemli çalışmayı, Maliye ve Gümrük Bakanlığımızdan 
bekliyoruz; ancak, bu konuda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da, tasarruf anlayışı içeri
sinde, bu Bakanlığımıza yardımcı olmaları lazımdır. 

Bütçe giderlerinin disipline edilmesi yanında, devlet gelirlerinin toplanması bakımından 
da, Maliye ve Gümrük Bakanlığının, gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Devlet har
camaları sağlam kaynakalara dayandırılmadığı sürece, bütçe açıklarının azaltılması çok zor
dur. Devletin, giderlerini, borçla değil, vergiyle finanse etmesi gerekir. Akisi takdirde, bütçenin 
önemli bir bölümünü faiz giderleri alır götürür. Bugün bütçemiz, faiz harcamaları çıkmazıyla 
karşı karşıyadır. 

Yapılması gereken husus, vergi gelirlerini artırmaktır. Bunun için, vergi kayıp ve kaçağı
nın önlenmesi, vergilendirilemeyen alanların tespit edilmesi, istisna ve muafiyetlerin yeniden 
gözden geçirilmesi gerekir. Bütün bu işler için, ilgili idarelerden gayret bekliyoruz. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bünyesinde yürütülen millî emlâk hizmetlerine gereken öne
min verileceğine inanıyorum. Kamuya ait arsa ve arazilerin devlete daha fazla gelir getirecek 
tarzda ele alınmasına, hele şu günlerde, daha fazla ihtiyaç vardır. ,, • . 

İnanıyorum ki, kalkınma politikamızda, sanayimizin korunmasında ve gümrük vergileri
ni tahsil etmede önemli bir teşkilat olan gümrük idaremize gereken önem verilecektir. Çağdaş 
gümrük idaresi için otomasyon çalışmalarının hızlandırılması yönündeki çalışmaları takdirle 
karşıladığımı ifade etmek istiyorum. 

özellikle vergi gelirlerinin artırılmasında ve harcamalarda tasarrufun sağlanmasında, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı denetim elemanlarına da büyük bir görev düşmektedir. Bakanlığımızın, 
bu personeli etkin bir şekilde kullanacağını ve bu elemanları malî bakımdan kollayacağına ina
nıyorum., 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimiz, hükümet programında da denk bütçe 
kuralım, temel amaç olarak belirtmiştir. Ben, bu konunun üzerinde durmak istiyorum : 

Hepimizin bildiği gibi, ekonomimizin gündeminde ilk sırayı, yıllardır düzelemeyen, kro
nik bir yapı kazanan ve 1991 yılında yüzde 60-70'ler düzeyinde seyreden enflasyon almıştır. 
1992 yılı bütçesi yaklaşık 32 trilyon liralık bir açıkla bağlanmış olup, bu açığın ana nedeni, 
Hükümetimizin geçmiş yıllardan gelen ağır bir borç yükünü devralması ve geçmişte uygulanan 
yanlış ve hatalı malî politikaların günümüze yansımasıdır. 
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Kamu açığının en önemli iki nedeni, KİT'lerin zararı ve bu açık nedeniyle yapılan faiz 
ödemeleridir. Özelleştirmeler hızlandırılarak ve gerçekçi yöntemlerle elde edilecek gelirler ka
mu finansmanının iyileştirilmesinde kullanılırsa, bu açıkların, yıl içerisinde asgarî seviyeye dü
şeceği inancını taşıyorum. 

Bu bütçede, kamu kesimi harcamaları, maaş ve ücretler olarak, en büyük paya sahiptir. 
Bunun nedeni, son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle eriyen memur, işçi, dul ve ye
tim maaşlarını 1980 öncesi duruma getirebilmenin hedeflenmiş olmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son birkaç yıldır yüzde 60-70'lerde seyreden yüksek 
enflasyonun düşürülmesi, bu bütçenin ana hedefi olarak açıklanmıştır. Bu bakımdan, azamî 
tasarrufa riayet edilerek hazırlanan bütçenin bu açığının kapatılmasında, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığımıza büyük görevler düşmektedir. 

Vergi tahsilatını artırmayla ilgili olarak gereksiz kırtayeciliği ve vatandaşa güçlükler yara
tan yöntemleri dışlayacak bir vergi reformunun Bakanlıkça hazırlanacağı ve Bakanlık persone
linin büyük bir kısmını istihdam eden Gelirler Genel Müdürlüğünde otomasyona gidilerek vergi 
gelirlerindeki denetimin daha sağlıklı bir şekilde yapılacağı konusunada inancımı da ifade et
mek istiyorum. 

Ayrıca belirtmek isterim ki, yapılacak vergi reformlarında, sanayi sitelerinde meslek dal
larına göre vergilendirme sistemi uygulanmalıdır. Bu konuda bir örnek vermek lazım gelirse, 
bir sanayi sitesinde, aynı meslekten olan iki esnaftan birinin gerçek usulde, diğerinin de götürü 
usulde Gelir Vergisi mükellefi olduğunu kabul edersek; gerçek usulde Gelir Vergisi mükellefi 
olan esnafın, Gelir Vergisi, KDV, stopaj, peşin vergi ve işçi sigortası gibi çeşitli kalemlerden 
devlete ödemeler yapmakta olduğunu, diğerinin ise, bu ödemelerin büyük kısmından muaf ol
duğunu görebiliriz. Bu uygulama, iki esnaf arasında ayrıcalık yaratmakta ve birini daha avan
tajlı hale getirmektedir. 

Geçmiş dönemlerde yol başlarına konularak taşıtları denetleyen vergi denetim elemanları
nın, vatandaşa eziyet etmekten başka bir yararı olduğuna ve vergi tahsilatında da önemli bir 
artış sağladığına inanmamaktayım. Bu uygulama hâlâ yapılmakta ise, bir an evvel kaldırılma
lıdır. Vergi vermenin kutsal bir olay olduğunu vatandaşa daha iyi anlatabilmek amacıyla, rad
yo ve televizyonda sık sık program ve reklamlar yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçimiş yıllarda tahsil edilen vergi gelirlerine baktı
ğımızda, beyana dayanan Gelir Vergisiyle Kurumlar Vergisi miktarlarının, vergi gelirleri içinde 
çok az bir pay tuttuğunu ve asıl büyük meblağın Gelir Vergisi tevkifatından oluştuğunu göre
biliriz. Gelir Vergisi tevkifatı, büyük miktarda, maaş ve ücretlerden yapılmaktadır. Vergi yükü, 
bu kesimden mümkün olduğu kadar kaldırılmalı ve etkili vergi denetimi yoluyla, vergi kaçağı
nın çok olduğu kesimlere yayılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçtiğimiz yıllarda Türk çiftçisi, ürünlerini maliyeti
nin altında satmış ve bedelini de zamanında alamamıştır. Bakanlığımızın, Türk köylüsü ve çift
çisinin emeğinin karşılığını -enflasyonu da dikkate alarak- zamanında ve peşin olarak verece
ğine inanmaktayım. 

Memurlara, işçilere, dul ve yetimlere, ocak ve temmuz aylarında, maaş ve ücretlerine zam 
yapılmaktadır. Geçtiğimiz ocak ayında yüzde 30 civarında zam yapılmıştır; temmuz ayın için
de yapılacak zammın, bütçe imkânları dahilinde, enflasyonun üzerinde yapılmasını temenni 
ediyorum. 
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Memurlara yapılan kira yardımı, konut kiralarının hızla artması sonucu yetersiz kalmış
tır. Bu yardımın günün şartlarına uygun olarak artırılması, binlerce kamu personelini sevindi
ren bir uygulama olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçeye gelir sağlayacak kaynaklardan bir tanesi de, 
gümrüklerdir. Bürokrasi nedeniyle, bugün milyarca liralık mal, gümrük depolarında bekletil
mektedir. Bunlarla ilgili, hemen bunlar satılacak bir şekilde düzenleme yapılırsa, bu girişim, 
bütçemize önemli bir gelir kaynağı teşkil edecektir. 

Geçmiş yıllarda uygulanan malî politikalar sonucu bozulan ekonomik ve sosyal dengele
rin yeniden tesisine yönelik 1992 malî yılı Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin, memleketi
mize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Heyete saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tlhan. 
Sayın milletvekilleri, böylece, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi üzerinde 

gruplar, şahıslar ve Hükümet adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum ; 

1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1992 Malî Yûı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 479 551 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet Bütçesinin Düzenlenmesi, Uygulanması ve Denetimi 43 826 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Devlet Gelirlerine İlişkin Hizmetler , 1 688 379 000 000 
BAŞKAN-r-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Devlet Muhasebe Hizmetleri 460 730000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Devlet Mallarına tlişkin Hizmetler 457 039 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

116 Devlet Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Hizmetleri 67 518 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

117 Gümrük Kanunlarının Uygulanması ve İzlenmesi 201671000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 

118 Gümrük Kaçakçılığı ile Mücadele Hizmetleri 107 677 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

119 Gümrük Denetimine Tabi Eşyanın Tasfiye Hizmetleri • 3 351 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

920 İktisadî Transferler ve Yardımlar 925 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

930 Malî Transferler 39 818 551000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

940 Sosyal Transferler 3 023 725 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

950 Borç ödemeleri 6 800 625 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 32 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 54 109 643 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Maliye Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Maliye vs Gümrük Bakanltğı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Şimdi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1990 malî yılı kesinhesabımn bölümle

rine geçilmesini oylanmza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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Prog. A ç ı k l a m a 

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

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

112 Devlet Gelirlerine İlişkin Hizmetler 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Devlet Muhasebe Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

j 114 Devlet Mallarına İlişkin Hizmetler 
<*a BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ci 116 Devlet Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Hizmetleri 
| BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

117 Gümrük Kanunlarının Uygulanması ve izlenmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

118 Gümrük Kaçakçılığı ile Mücadele Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

119 Gümrük Denetimine Tabi Eşyanın Tasfiye Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

920 İktisadî Transferler ve Yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

930 Malî Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

940 Sosyal Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

171 730 400 000 

22300 995 000 

523 638 687 198 

160 961085 400 

Toplam 
harcama 

199 044 876 218 

21270 363 401 

673 216 717 670 

156 894 152 089 

d 

104 272 586 987 105 558 998 562 

34 702 000 000 41334 230 373 

74 876 200 000 79 282 543 924 

40 297 000 000 42162 877 723 

İ 101 000 000 1 502 998 683 

258 752 300 000 258 752 300 000 

11 169 635 642 171 10 838 099 964 970 

1 338 590 642 137 1 338 453 173 943 



Prog. A ç ı k l a m a 

950 Borç Ödemeleri 
i BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
SŞ BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
i 999 Dış Proje Kredileri 

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

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmej'enler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

3 125 517 240 000 

115 793 153 630 

792 000 000 

Toplam 
harcama 

3 575 768 509 160 

100 754 269 463 

— 

17 142 960 932 523 17 432 095 976 189 



T.B.M.M. B : 59 23 . 3 .1992 O : 4 

Kesinhesabın bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Böylece Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabı 

kabul edilmiş bulunmaktadır. (Alkışlar) 
Bütçenin, Sayın Bakanın şahsında, Maliye ve Gümrük Bakanlığının güzide mensuplarına 

ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, programa bıraktığımız yerden devam etmek için, 24 Mart 1992 Salı 

günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 00.02 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER . 

X I . — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/325) (S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 2. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1990 Malî Yılı Kesinhesap 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) (Dağılma tarihi : 6.3.1992) 

X 4. — 1990 Malî Yılı Katma "Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

• 3 

SEÇİM 

4 
. OYLAMASI YAPILACAK' İŞLER 

5. 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




